
BисIIoBoк

eкспеpTIIoT кoмiсii пpo пiдсyмки ПрoBeДrlrня aкpедитацiйнo.i експеpтизи з пiДгoтoBки. 
мaгiстpiв Ta пeprПiдготoвки фaхiвцiв зa спецiaльнiстrо 131 <ПpикЛaДнa мехaнiкa>,
спеЦiaлiзauiя (8.05050204) <<oбpoбкa метaлiв Зa спецTeхнoлoгiями>> (гaлyзь зIIaнЬ

13 <<Mехaнiчнa iнясенеpiя>> (0505 <<Marшинoбyлyвaння тa пraтеpiaлooбpoбкa>))
y !еprкaвнoП{y BищoMy нaBчaЛЬнoмy зaклaДi <<Пpиазoвський Дep)I(aBIIий технiчний

yнiвеpситет>>

Biдповiднo Дo Ilaкaзy Мiнiстеpствa oсвiти i нayки УкpaiЪи вiд 13.|2.20116 p.]ф 353-A
ексПеpTI{a кoмiсiя y склaдi:

гoЛoви кoмiсii

Баpанoв oлez oлеzoвuч - doценm кафedpu mеopеmuчнoI лtеханiкl,t, l|,tа|lll,tнОЗнавсmва mа
/ .pooomo]Иeханlчl1uх сuсmе]vl Hацioнальнozo аеpoкoсtvtiчнozo унiвеpсumemу

iла. М.С. H{укoвcькozo <Xаpкiвськuй авiацiйнuй iнсmumуm>, doкmop mехнiчнuх наук, doценm,.

членiв комiсii: Гpazopoв ommo Boлodtlлapoвau завidуван кафеdpu nidЙoлtнo-
mpанcnopmнLж 74аuluн HTУ кXаpкiвcькuй noлimeхнiчнuй iнсmumуml, dокmop mехнiчнuх
наук, npoфеcop;

в пеpioл з |9.I2.2a16 p. по 2|.122016 p. безпооеpr.цI{Ьo нa мiсцi ПpoBеЛa aкpедитaцiйнy
ексIIеpTизy дiяльнoстi !еpжaвногo BищoГo IIaBчaJIьIloГo зaкЛaДy <Пpиaзoвський деpжaвъIиil
технiчний yнiвеpситет> з пi.цгoтoвки мaгiстpiв тa пеpепiдгoтoвки фaхiвцiв зa спrцiaльнiстro
13 i <Пpиклaднa меxaнiкa> спецiaлiзaцiя (8.05050204) <oбpoбкa метaлiв зa
сIIецТехIIoлoгiями>.

Пpоведення aкpеДиTaцiйноi екcПеpTизи зДiйснroвaлoсЬ y вi,цпoвiдностi дo BиМoг
нopМaTиBних лoкyментiв MiнiстеpсTBa oсвiти i нayки УкpaiЪи ЩoДo лiцензyвaння i
aкpеДиТaцiТ зaклaдiв oсвiти.

Нa ексПrpTизy бyлo Пo.цaнo всi неoбxiднi .цoкyМенTи, якi pегЛaмeнTytoTЬся
<<Полox<ен}rяM Пpo aкpеДиTaцiro виrцих зaклaдiв oсвiти>>, зaтBеp.цженим Кaбiнетoм Miнiстpiв
Укpaiни Nb 978 вiд 09.08.2001 poкy, ]\Ъ 1380 вiд29.О9'2003 poкy, Jъl 1 17 вiд23.12.201'5 poкy.

B pезyльтaтi пеpевipки IIaяBниx B opигiнa.пi дoкyментiв i знaйoмсTBa З pеaЛЬниМ
стaнoМ пi.цгoтoвки фaхiвцiв нaзвaнoi BиЩе спецiaльнoстi кoмiсiя BсTaI{oBиЛa }raсTyПtlе.

1. ЗAгAЛЬHA XAPAкTЕPисTикA

Пoвна наЗвсl вuщozo навчаJlьнozo заюlаdуz {ерrкaвний вищий нaвчaльний
ЗaкЛаД <<Пpиaзoвський Дep}I(aBний технiчний yнiвеpсиTeD> (ДBI]з ..П.цTУ,').

IОpuduuна аdpеcа: 87500, УкpaiЪa, м. МapiyпoЛЬ. вyл. УнiвеpситeTcЬ|<a'7,
Телeфoн: (0629) зз-з4Ji6. Фaкс: (0629) 52-99-24' Е.mail: offiсе@pstu.еdu

Кеpiвник ДBHЗ (ПДTУ) _ pекTop BoлoIпин B'ячеслaв Cтепarrович. Зaймaс цю
Пoсa.цy з О4.200З p. oсвiтa Bищa. Зaкiнчив Ж.цaнoвський метaлуpгiilниЙ iнститyт у 1975 p,,
пpофесop, ДoкTop технiчних нayк.

Пpиaзoвський деpжaвний теxнiчний yнiвеpситет (ПДTУ) сТBopенo ПoсTaIIoBoIo
Кaбiнетy Miнiстpiв УкpaТни вiд 25 ЛисToПa.цa 1993 pокy ]\Ъ 956 нa бaзi MapiyпoльсЬкoгo
п,rеталypгiйногo iнститyтy, який бyв отвоpений y листoпa.ili 1930 poкy i дiяв як веuipнiй'
ГoТyBaB спецiaлiотiв без вiдpивy вiд виpобницТBa з П,яTи спецiaльнoстей.

Пpиaзoвський деp>кaвний теxнiчний yнiвеpситет o.циII з пpoвiдниx uентpiв

Гaлoва кoлticii, О.О. Баpсlнoв



пiв.ценнoгo сxo.цy Укpaiни з пiДгoтoвки фaхiвuiв .цЛя piзних гaлyзей нapoДнoГo
ГoсПo.цapсTBa.

Piшенням .{еpх<aвнoТ aкpелитaцiйнoТ кoмiсiТ Мiнiстеpствa oсвiти i нayки УкpaТни вiд
2| квiтня 20О6 poкy Пpиaзoвський деpжaвний теxнiчний yнiвеpситеT aTесТoBaHo зa
ЧеTBерTиМ piвнем aкрелитaшiТ.

З 2009 poкy yнiвеpситеT Maс HaзBу flеpэкaвний виrций навчaльний ЗaкЛaД
<<Пpиaзoвський Дrp)I(aBний технiчний yнiвеpситет>.

oснoвними yсТaнoBЧиМи lloкyМенTaМи. tЦo ЗaбеЗПечуЮTЬ нaj:Iaння oсвiтнiх ПoсЛyГ з
пiДгoтoвки фaxiвшiв З BиЩoЮ oсвiтoю в lBHЗ кПflТУ>. с:

l. Стaтyт .{еpжaвнoГo BиlЦoГo HaBЧaЦЬHoГo ЗaкЛa]Iy кПpиaзoвський деpжaвниЙ
технiчний yнiвеpситет>. прийнятий кoнфеpенuiсю TpyДoBoГo кoЛекTиBy 5 неpвня 2008
poкy (стaтyТ зapессTpoBaHo Мiнiстеpствoм oсвiти i нayки УкpaТни 9 сiчня 2009 poкy Ta
BикoнaBчиМ кoмiтетoм МapiупoльськoТ мiськoТ paли l1 лroтoгo 2ОО9 p,, pесстpauiйнa
сПрaBa J\Ъ 127400500l300l,784),

2. Лiцензiя сеpiя AЕ Ns636484.ц,aTa Bи.цaч\ |7'06.2015 poкy нa нaДaння oсвiтнiх
ПoсЛyГ ПpиaзoвськиМ Деp)I(aBниM технiчним yнiвеpситеToМ' ПoB'яЗaHиХ з o.цеpжaнням вищoТ
oсвiти нa piвнi квaлiфiкauiйних BиMoГ Дo бaкaЛaврa, спеЦiaлiстa. мaгiстpa (в т.н. для
iнoземних гpoмaлян).

3. Сеpтифiкaт сеpiя HД-IV N9 05 5 5497 теpмiн дiТ дo 0 l .07.201 7 poкy Пpo aкре,цитaцirо
Пpиaзoвськoгo /цеpжaBнoГo технiчнoгo yнiвеpситетy Щo.цo BизHaння aкpе.циToBaниМ зa
ЧеTBеpTиМ piвнем.

4. CвiдoцтBo Пpo .цер)кaBнy pесстрauiю N9 020708l2 видaне !oнеЦьким oблaсним
yпpaвлiнняМ сTaTисТики 30' |2.1999 p.

Устaнoвчi .Ц'oкyМеHТи ДBHЗ 
..П,цТУ'' rrpеДсТaBЛенi y пoвнoму oбсязi.

Haвчa,тьний пpouес y П!ТУ зaбезпеиукlть 42 кaфелpи, y склaлi яКиХ Пparlюють 49
лoктоpiв нayк' пpoфесopiв. l 8l кaн.циДaтiв Havк. .lоцентiв. l3 aкaдемiкiв i член-
кopесПoн.центiв гaлyзевих i l l зapyбiiкних aкaдеМiй нayк" 3 зaслy>кениx дiячi Hayки i технiки
УкpaТни, 1 зaслyiкений пpauiBник HaрoднoТ oсвiти УкpaТни. Лa}pеaTи !еpжaвнoТ пpемiТ
УкpaТни, пpемiТ Paди Мiнiстpiв УкpaТни.

!o склaлy yнiвеpситеTy Bхo.цяTЬ:
. Iнститyт пi.цвищення квaлiфiкauiТ i пеpепiлГoToBки iнlкенеpних кaДрiв,

ствopений Haкaзoм мiнiстpa oсвiти i нayки УкpaТни J\Ъ 318 вiд 15.||.|994 poкy y
вiдпoвiднoстi дo pitшення мiiкгaлyзевoТ aтeстaцiйнoТ кoмiсiT вiд 30.06 .1994 рoку. пpoтoкoл Nb
t2t2:

. HaвЧaЛЬнo-нayкoвий iнститyт мехaнiки i трaнспopТy" сTBopений згiднo ЛИcТa
Miнiстеpствa oсвiти i нayки УкpaТни вiд 23 ГpyДня 2004 рoкy нa пi.цстaвi pirпення BченoТ
Paли yнiвеpсиTеТy. нaкa:] вiд 16 л}oToГo 2005 poку" Nc l9.05:

. Haвчa,чЬнo.нayкoвий iнститyт екoнoмiки i мене,цrкr,tеHT\.. сTBopений Нaкaзoм
вiд 31.08.2006 poКy' Jф 96-05:

. 8 фaкyльтетiв сoцiaльнo-гyмaнiтapний, мета,тypгiйний, екoнoмiчний,
енеpгетинний" мaшинoбy.цуBaHIrя Ta ЗBapIоBaF{ня. iнженеpнoТ тa мoвнoТ пi,цгoтoвки'
фaкyльтет TpaHсПopTниХ TехHoЛoгiй" фaкyльтет iнфopмaцiйних теxнoлoгiй:

. 3 кoледжi - Мapiyпoльський мaшинoбyдiвний кoЛе.цж ДBHЗ кП!TУ>. (нaкaз
вiд 29.09.20|0 poкy N9 l53.05); Mapiyпoльський кoЛеД)к ДBtIЗ кП[ТУ> (нaкaз вiд
22.04,2009 poкy JtlЪ 94-О5, нaкaз Miнiстеpствa oсвiти i нayки УкpaТни N9 3з1 вiд 16.О4,20О9
poкy <Пpo pеopгaнiзauiro отpyкTypних пiлрoзлiлiв П!ТУ>,); Мapiyпoльський меxaнiкo.
метa,тypгiйний кoле.цх< (нaкaз вiд 18. ||.20|0 poкy Ns 176-05)

. Haкaзoм MiнiсТеpсTBa oсвiти i нayки УкpaТни вiд 12.01 .2004 pокy J\Ъ 9 нa бaзi
MapiyпoльсЬкoГo пpoфесiйнoгo бyлiвнoгo лiцею сTBopеHo Лiцей ПpиaзoвськoГo .цержaвнoГo
технiчнoгo yнiвеpситетy :

Гo-цoва кo,ц,liсi1. О.О. БаpаI1oв



o нaкaзoм MiнiсТерсTBa oсвiти iнayки УкpaТни вiд 05.05.2000 poкy Ns 177 в
стpyктypi ПpиaзoвськoГo .цер}кaBнoГo технiчнoгo yнiвеpситеTy сTBopенo Мapiyпoльський
кoЛr.цж'

Пpиaзoвський леpжaвний технiчний yнiвеpситеТ ГoTyс фaхiвuiв зa III _ IV oсвiтньo-
квaлiфiкauiйними piвнями з 44 спецia,тЬHoсТяМи, y ToМy числi зa oсвiтньo-квa,riфiкaцiйним
рiвнем <бaкaлaвp>> - 27 спецia,чьнoстей, зa oсвi 'гньo.квaлiфiкauiйним рiвнем кспеЦiaлiст> -

30 спецiaльнoстей. зa oсвiтньo-квa,тiфiкaцiйним piвнем кмaгiстp> - 44 спецiaльнoстi.
B yнiвеpситетi дiloть: aспiрaнтypa, ДOкTopaнTypa. три спеuia-тiзoвaнi вненi paли iз

зaхисTy ДoкToрських i кaнДи,цaTсЬких лисеpтauiй. зa ПoToЧний рiк зaхиЩе}ro 7 локтopських
лисеpтauiй тa l8 кaнди.цaТсЬких.

Cтaнoм Ha 01 . 10.20l6 poкy кoнTиЕ{ГеHт стyj{ентiв Пpиaзoвськoгo ,ЦеpжaBнoгo
теxнiчнoгo yнiвеpситеTy скЛaДaс 6476 oсiб. y ToМ},числi 4434.зa.цеFlHoЮ фoрмoю нaBЧaHня.
2042 лo зaoчнiй фopмi нaBЧaння.

Bипускники ПДТУ ПpaцеBЛaшrToByIоTЬся нa пiлприсМсТBa УкpaТни нa 97 _98%'

!иплoм yнiвеpситеTy BизнaсТЬся зa кop.цoнoМ.
B цiломy в ПДTУ нa 42 кaфелрax Пpaц}oс З2З тлтaтниХ BикЛaДaчiв. з них - 49

пpoфесopiB, .цoкToрiB I{ayк, tцo сTaнoBить l5,2o^, тa l81 дoцентiв. кaнlци/цaТiв нayк' ruo
сTaнoвиTЬ 56 Yo вiд IIITaTнoГo poзкЛa.цy. B uiлoмy пo yнiверсиTеTy кiлькiсть виклa,цaчiв, rцo
Ma}oTЬ вченi стyпенi сTaнoBиTЬ близькo 7|'2%.

Унiвеpситет Мaс |6 I{aBЧa'TЬнo-нayкoBих кopпyсiв, зaГaЛЬHa ПЛoщa нaBЧa''Iь}lих
кopпyсiв 68697.4 кB. М.; бiблioтек1, З чиTaJTЬниМи ЗaЛaМи iкнижкoвим фoнлoм r]oнa.ц 5|7165
пpимipникiв. зaгaльнo}o пЛоIIIею 2045 кB. M.: 43 кoмп.ютеpнi юпaсИ. ценTp кoмп'Ютеpних
теxнoлoгiй" oб.сДнaних y ЗaГa]TЬнy yнiвеpсиТеTськy Меpежу з Bихo,цoM в Iнтеpнет: нaBЧaЛЬнo-
спopTиBний кoмплекс З спoрTиBHиМи за-TaМи. стaдioн з lI]ТyЧHиМ ПoКpиТТяМ. зaГal]ЬHoК)

ПЛoщr}o 494l,.6 кB. M.;2 стулентсЬКиХ ГypТoжиТки. зaГar]Ьнolо ПЛoЩеIo l0l l l .4 кв. м.:
сTy,ценТсЬкy iлaльнro. сTyДенTсЬке кaфе кopбiтa>. 5 бyфетiв: сaнaторiй-пpoфiлaктopiй.
oзДopoBЧo-сПopTивt{ий тaбip кoлiмп> нa yзбеpежrкi AзoвськoГo МoрЯ.

Для .цoзвiлля i сaмоpеa'цiзartiТ стyjlентськoТ мo;lo.цi Прaц}oЮTЬ кyЛЬТ}рI{o-
пpoсвiтниuький центp. сTy,цеF{Тський клyб кМеoтiдa>. шtyзинний ТеaTр-сТy,цiя. теaтp мoли
кMaгiя>, тypистинний клyб кCкiфи>, КoЛекTиBи ху.шoхсньoТ сaмoДiяльнoстi. Життя
yнiверситетy висвiтлtoсTЬся нa стoрiнкaХ ГaзеT кCтулентськa oрбiтa>, кПapa с yTpa)) Ta y
зaсoбaх мaсoвoТ iнфopмaшiТ мiстa.

Зa yспiхи i Дoсягнення в oсвiтi тa нayui ПДТУ нaГopoДжений Пoчеснo}o ГpaМoТolо
BеpхoвнoТ Paли УкpaТни' вiДзнaчений MiнiстеpстBoM FIayки i oсвiти УкрaТни' с ЛaypеaТoМ
pейтингy к100 кpaших пiдпpисмств УкpaТни>, нaгopoлlкений op.ценoМ кЗa poзвитoк нayки i
oсвiти>, бpoнзoвoto МеДaJIЛ}o кCyнaснa oсвiтa в УкpaТнi>' ПoЧесниМ знaкoM <<Лaври Cлaви>.
нaГopoДoю кСoфiя КиТвськa>. У 2008 poui П!ТУ y,loстoсний пoчесHoГo зBaнHя кЛiдер
нaцioнaльнoТ oсвiти> i пiлтвеpлlкyс це ЗBaнHя Bже B тpетiй paз. Пiлтвеpлженi ПoBнoBa)I(ення
нa мiжнapoднi сеpтифiкaти ICo-900l тa ICo-1400l' УнiвеpсиTеT yДOсТoснo Bиtцих HaГopo,ц
нa BисTaBкaх <oсвiтa Тa кaр'Сpa - 201l>> тa кoсвiтa тa Кap.(pa - 2ОI2>> виttloТ нaГopo.ци -
кГрaн - Пpи)). ЗoлoтoТ медaлi в нoмiнaцiТ кIннoвaцiйний poзBИToк oсвiти тa сyнaснi
пеДaгoгiчнi технoлoгiТ>, Ta !иплoмiв y нoмiнauiТ кКoмплексний пiдхiд y oсвiтньoТ
дiяльнoстi вищoТ шIкoЛи). Пidlomotlка сm|'dеlttl.tiв спеt1iа.lьнrlcmi 8 05050201 к()бpoбка
.vеmаliв За сnеL|tIехHО..ttlziя.ltuу, якa акpеdumoвансt Зсl II,, piвне.lt (cеpmuфiкаm npО
акpеduпlаt1iкl - серiя HII-IV N9 0555497)' npсlвсldrtnlься зzidнo з .litуензiскl (сеpiя AЕ
Nэ6364842.

Згiднo з нaкaзoм pекTopa пpo зaкpiпЛенt{я спецiaльнoстей пiдгoТoвкy фaхiвuiв зa
спецiaльнiстto 8.05050204 кoбpoбкa метaлiв Зa сПецTеХI{oлoгiями> здiЙснюс кaфелpa
кMетaлopiзaтlьнi BеpсTaTи тa iнстpр,rенTи) фaкyльтетy Мaшrинoбyлyвaння Ta зBap}oBaння
ПДТУ.

Гoлсlва Кo]vticii. О.О. БаoсtHoв



Кaфелpa кMетaлopiзaльнi BерсTaТи Ta iнстpyменти>>" зaснoBaнa y склaлi
МapiyпoльськoГo метaлypгiйнoгo iнстиТyTy y l968 poui'

Haвчaльний Пpoцес нa кaфелpi кMетaлopiзa,rьнi BеpсTaTи Тa iнстpyменти>
зaбезпенyroть l0 IIITaТних BисoкoкBaЛiфiкoвaних виклaДaчiв, З яких: l _ пpoфесoр'ДoкTop
нayк; 5 _ .цoцентiв, кaн.ци.цaтiв нayк; 2 _ стaprпi виклaДaчi без нayкoBoгo сTyПеня,
2 - acиcтeъtти без нavкoBoГo сTvпеt{я.

2. ФOPMУBAI{I{я кotITиtIГЕHTУ сТУДЕнTIB

Пpoфopiснтaцiйнa poбoтa шropiннo ПрoBoДиTЬся в yсix нaBЧ€LчЬHиХ зaкЛalцaХ (шкoлaх,
технiкyмaх, ПТУ) мiстa i paйoнiв' Фоpми IlрoBеДенHя l lpoфopiснr.aцiйнoТ poбoти
piзнoмaнiтн i :  ПpoBoДяТЬся зyстp iн i  виклaДaчiв ун iверсиТеТ) З BиПyскHикaМи шкiл.  День
вiдкpитих двеpей, ДaIoTЬся oГoЛoшенHя в мiсЦевi гaзети нa paлio i телебaчення ТoЩo.
Слyxaнaми вiддiлення .цo ByзiBсЬкoТ пiдгoтoвки ПереBa)КHo с BиПускники i yннi мiських
rпкiл. oгoлotпенI{я Пpo yМoBи Ta ПpaBиЛa пpийoмy i спецiaльнoстi в П!ТУ ДpyкyЮTЬся B
ГaзеТaх <Приaзoвский paбovий>, кBестник ПpиaЗoBЬя), кПiвденнa зopя), кИльичевец>>,
кAзoвський Мaш]инoсTpoиTеЛЬ). Крiм ToГo. щopoкy в yнiверсиТеТсЬI(oMy ЧaсoПису
кCтyлeнтськa opбiтa) ДaсТЬся iнфopмauiя Пpo спеЦiaльнoстi i умoви BсTyПy лo yнiвеpсиTеTy'
Спецiaльнo.цЛя aбiтypiснтiв ви.цaнo pекЛaМне Bи.цaнI{я кПpиaзoвський деp)кaвниЙ теxнiчний
yнiвеpситет. Дoвiдник ДЛя стy.uентiв i aбiтypiснтiв>. B т{ЬoМy ДoкЛaДHo poзпoвiдaсTЬся Пpo
iстopiю сTвopення yнiвеpситетy, йoгo сTpyкТypy' сПеЦiaЛЬнoстi тa yМoви пpийoмy.

.{ля зaбезпеЧеHня пiДгoтoвки якiснoгo нaбopy стyлентiв нa пеptший кypс HaвчaHF{я B
Пpиaзoвськoмy Дер)кaBнoМy технiннoм1, yнiвеpситетi бyлo сTBopенo вiдДiлення .цo
вyзiвськoТ пiДгoтoвки (нaкat вiд 28 квiтня 2005 poкy Лl 63-05).

Pектopaтoм ПpиaзoBсЬкoГo Деp)кaBнoГo технiчнoгo vнiвеpсиTеТ}' lцjlЯ кoopлинauiТ
нaBчaПьF{иx плaнiв i пiдвищення рiвня пiДгoтoвки BиIlyскHиКiв сеpелнiх t l lкiл i технiкyмiв
opгaнiзoвaнo FIaBЧaЛьнo-F{ayкoBo-Bиpo6ниниЙ кoМПЛекс '.ПpиaЗoB.я'.o Дo скЛa.цy якoГo
yвiйrпли Беpлянський деprкaвний пеДaгoгiчний yнiвеpситет. Тaвpiйськa .цеp)КaBнa
aгpoтехнiннa aкa.цемiя мiстa Mелiтoпoля. технiкуми ПpиaзoвсЬкoГo jlеp}кaBнoГo технiчнoгo
yнiвеpситетy. лiцей. ш]кoЛи мiстa Мapiyпoля i Берrянськa. метa,'tуpгiЙнi кoпtбiнaти
кAзoвстa,rь>. BAТ MMК iм' Iллiчa. кoFlцерн <Aзoвмarш>. нayкoBo-Дoслi.цнa LIaсTиЕ{a,
aдмiнiстpaTиBЕlo-yПрaвлiнськi вiддiли тa iнrшi дoпoмiжнi пiдpoздiли'

У paмкaх КoМПЛексy pекTopaТoM yнiвеpситеTy сисTеМaTиЧHo ПpoBoДяTЬся зaсiДaння з
ПpеДсTaB}Iикaми шrкiл i технiкуъ,riв мiстa, рaйoнних центpiв, Де poзГЛяДaloTЬся ПИTaНHя
пoлiпrпення пiДгoтoвки BиПyскникiв tпкiл тa Тx opiснтaцiТ нa BсTyп дo ПДТУ нa iснyкlнi
спецiaльнoстi; тaкorк кo)кt{oГo poКy ПрoBo.цяTЬся к!ень вiДкpитих лвеpей yнiверситеТy)) Тa
кflень вiдкpитих лвеpей фaкyльтетy)" нa яких вiдб),BaЮTЬся зустрiнi пpoвiдних фaхiвuiв
мiстa тa yнiвеpсиTеТy з BиПyскHикaМи шкiл. lЦo сПpияс сTBoренHro ПoЗиTиBHoгo iмiд>кy
yнiвеpситеTy сеpеД aбiтypiснтiв. пpo Щo свi.цчить пiдвиЩенHя кoнк.vpсy Ha спецiа,тьнoстi
yнiвеpситетy. Кoжен piк виклaлaнi кaфелp вiлвiлyють tшкo-Пи м. MapiyпoЛя Тa Пpи'rlеГЛих
paйoнiв.

Ha зaсiдaннях нayкoBo.HaBЧaЛЬнo-Bиpoбнинoгo КoМПJексy <<Пpиaзoв.я> pекТopaТ
ПpoвoДиTЬ кoнсyЛЬТauiйнi нapa.ци З ПpеДсТaBHикaMи ПpoMисЛoBиx пiлпpис:МсТB. yсTaнoB Ta
opгaнiзauiй мiстa (вiддiлaми технiчнoгo HaBЧaння. вiддi'пaми пi.цгoтoвки кa,lpiв.
нaЧa]'IЬникaми вiддiлiв кaлpiв) Щo.цo BиBЧrння пoтpеби в спецiaлiсТaХ y pегioнi i в гaлyзях
пpoмислoвoстi.

Пpoмислoвi пiлпpисМсTBa (BAТ кMетaлуpгiЙниЙ кoмбiнaт кAзoвстa,lь>. BAT ''AЗoB''

i BAT кMapiyпoльський метaлypгiйний кoмбiнaт iм. Iллiчa>>). якi BхOIцяTЬ .цo Haукoвo-
нaBчaЛЬнo-виpoбнинoгo кoMПЛексy кПpиaзoв'я>. Дa}oTЬ нaПpaBЛення нa нaBЧaння Тa
зaкЛIоЧaIoTЬ кoнТpaкТи з П!TУ дiтям бaтькiв' якi пpaцroють нa кoмбiнaтaх. 

Ат
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Кaфедporo пoстiйнo ПpoBo.циTЬся пpофopiентaцiя мoлoдi, a Taкoж BиBЧrння потpеб
pегiонy y фaхiвцяx cпеЦiaльнoотi 131 кПpиклaднa меxaнiкu спецiaлiзaцiя (8.05050204)
кoбpoбкa метaлiв Зa сIIецTеxнoлoгiямтт>>. [ля цЬoгo спiвpобiтники кaфедpи вiдвiд1тoть
cеpеДнi Lпкoли' тexнiкyми' yчиЛищa ПТH' Де знaйoмлять мaйбyтнix випyскникiв З
осoбливoсTЯМи Ta IIеpсПrкTиBaМи спеЦiaльнoстi, пpaвиЛaluи пpийoмy дo yнiвepсиTеTy'
yМoBaМи кol{кypсy тa iншоlо iнфopмauiсIo Пpo yнiвеpситет. Пpи ПpoBе.цrннi днiв вiдкpитиx
двеpей виклaдaвi зyстpiнaroтЬся з МoЛo.ц.Щo безпoсеpедI{Ьo B ayлитopiяx тa лaбopaтopiях
кaфедpи. Мaйбyтнiх стy.Центiв зaПpoшI}тoTЬ Taкoж Дo пiДгoтoвuиx кypсiв П{ТУ. Пoкaзники
фopмyвaння кoI{ТиI{ГенTy cTy.центiв спецiaльнoстi <oбpoбкa метaлiв Зa сПецTехнолoгiями>>
нaве.ценi в тaблицi 1.

Нaведений aнaлiз .цoзBoJUIс зpoбити BиснoBoк, щo пpофopiснтaцiйнa poбoтa

унiвеpситеTy Ta кaфедpи, a Taкoж poбoтa по фopмyBal{нIo тa збеpeженнIo кoнTинГенTy
стyДентiв нa спецiaльнoстi, щo aкpе.циTyсTЬсЯ' вiдповi.цaс BиMoг'lМ пiДгoтoвки фaxiвцiв.

Тaблиця 1 _ Пoкaзники фopмyBaнIiя кoнTиI{ГеI{Ty сTyДенTiв спецiaльнoстi 131 Пpиклaднa
меxaнiкa спецiaлiзaЦiя (8.050502О4) <Обpoбкa металiв зa спецтеxнoлoгiями>>

Nb

лlп

Пoкaзник

Лiцензовaний обсяг пi.цготoвки (деннa фopмa/зaouнa
Мa

Пpийнятo нa IIaBчaннЯ, BсЬoгo (oсiб):

Де}Iнa фopМa:

o B Т.Ч. зa Деp)I(зaМoBлеIII{яМ

aбо Т|4X) щo

.цoBГoсTpoкoBy

a

a
J

ЗaoЧнa фopмa:

о s T.Ч. зa Деp)кзaМoBЛrIIIIяМ
. нaгopoДхtе}Iих Мr.цaJUIМи,

| 
. flar UРUll}кЕflи^ Mt,lliilDiNrz

| отpима.ти .циПлoМ з вiДзнaкoro;
l . Taких' якi пpoйrпли
Пl.цГoToBкy 1 ПpoФoplснTaцlю;

зaDaХoBal{иx нa пiльгoBих }ъ{oBaХ. з якиМи

lfи нa IIl
I

|Пoдaно зaяB IIa o.цне мiсце зa фopМaМи I{aBчaI{нЯ:
I

о leHHo

о З€LoЧH3

Конкypс aбiтypiснтiв нa мiсця .цеp}кaBнoГo зaМoBЛеtIIIя:
o .Ц€I{H?

о ЗooЧН?

Кiлькiсть випyскникiв BHЗ I-П piвнiв aкpе.цитaЦiТ,
прийнятих нa скopoчrний теpмiн нaBчaI{IIя:

ДrI{нa
зaoчнa

Тaким чиI{oМ, фоpмyвaння кoIITиIIгеtiтy сTy.цеI{TiB в yнiвеpоитетi зДiйснroсться

вiДпoвi.цно .Цo ,цеpжaBнoГo зaМoBлеIIнЯ в oбсязi ви.цaноi лiцензiТ
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. 3. оPГArIIЗAЦIя HABЧAЛЬнo.BихoBtIoГo ПPoЦЕCУ TA Йoгo
lнФoPluдЦtЙнв зAБЕзПЕЧЕHI{я

Biдпoвiднo лoкyментiв i мaтеpiaлiв МiнiстеpсTвa oсвiти i нayки УкpaТни, нaвчaльний
пpoцес Bе.цеTЬся згiДнo HaвЧaЛЬних плaнiв' якi склaДенi З ypaxyBaнняМ BиMoГ
квaлiфiкauiйниx ХapaкTеpистик, oсвiтньo-пpoфесiйних ПpoгpaМ, ЗaTBеp.Ц)кениХ Hayкoвo-
МеTo.циЧниМ цri{ТpoM Miнiстеpствa oсвiти i нayки УкpaТни тa МiнiстеpсTBoМ oсвiти i нayки
УкрaТни, a Taкo}к iснytoних тpaлишiй BикЛaДaнHя Дисциt]Лiн. сoцiaльниx змiн y сyспiльствi
тotцo.

Haвчa'тьний плaн спецiа"rьнoстей склaДaсTься нa oснoвi ТиПoBих нaBЧ€}ЛЬt{их плaнiв,
pекoМен.цoBaних вi.цпoвiДними Hayкoвo-меToДиЧtIиMи кoмiсiями' i зaбезпенyс
квaлiфiкoвaний piвень пiДготoвки з ГyМaнiтapниx. сoцiа,тьнo-екoнoмiчних,

фyнлaментaЛЬFlиx. пpoфесiйнo-opiснтoвaних i вибipкoвих }IaBЧаЛЬHих Дисциплiн.
З yсiх дисциплiн нaBЧaЛЬнoГo ПЛaнy pозpoбленi poбoнi ПpoГpaМи' якi opiснтoвaнi нa

спецiaльнoстi i спеuифiкy пiдпpисмств. У ПpoГpaМax вiлoбpaхсенi сyнaснi тенденцiТ
poзBиTкy тiсТ aбo iнrпoТ Дисциплiни.

B yсix нaBЧaЛЬних ПЛaнaх пеpелбaненo вибipкoвi нaвчaльнi дисциплiни.
Пiд чaс poзpoбки poбoних нaBЧaЛЬниХ ПpoгpaМ зBеpI{енa yBaгa нa пpoфiлiзaцiro

ЗaГaЛЬнoнayкoBиХ i зaгaльнo-iнженеpних Дисциплiн, фy'дu*ентaлiзaцiю зaГaЛЬнo-
iнженеpниx i спецiaльниx .цисЦиплiн випyскoBиx кaфелp, спеuифiкy екoнoмiчнoТ oсвiти в
yМoBax pинкoвoi екoнoмiки'

Для кoжнoТ нaBЧaЛЬнoТ дисциплiни нa oснoвi oсвiтньo-пpoфесiйнoТ пpoгpaми,
нaBч€lЛЬIIoГo ПЛaнy кaфелpa скЛaДaс poбoнy HaBЧaЛьI{y ПрoГpaМy .цисциплiни. якa с
нopMaTиBtIиМ .цoкyМеt{ToМ yнiвеpситетy. Poбoчa пpoГpaМa poзГЛяДaсТЬся HayкoBo.
МеToДиЧ}lo}o кoмiсiскl i Bченокl paДoЮ ДBHЗ кПpиaзoвський леpжaвний технiчний
yнiвеpситеТ)) Ta зaTBеpД)кyсTЬся pекTopoМ. Poбoчa нaBЧaЛЬнa ПpoГpaМa мiстить BикЛa,ц
кoI{кpеTнoгo змiстy нaвчaJlЬнoТ дисциплiни. послiДoвнiсть, opгaнiзauiйнi фopми ii вивчення,
BИДvI Ta oбсяг нaBЧaЛЬнoТ poбoти стyлентiв. BизнaЧaс фopми 

-Гa зaсoби ПoToчнoГo i
пiдсyмкoвoГo кoнTpoлto'

Poбoчi нaвчa.гтьнi ПЛaни. poзpoбленi випyскoвими кaфелpaми i Декaнaтaми.
poзглянyтi i схвaленi нayкoвo-МеToдичнoto i вченoю pa.цaМи yнiвеpситеTy. зaТBеpдженi
рекTopoМ.

Bсi нopмaтивнi ДисциплiнИ' [цo пеpелбaненi нaвчaльниМ ПЛaнoм' вiлoбpaжeнi y
poбoнoмy нaBЧaJIЬ}Ioмy плaнi y неoбxiлнiй кiлькoстi гo.цин, якa с ДoсTaTнЬoЮ .цЛя зaсBoсння
вiдпoвiднoТ дисциплiни.

Кopектyвaн}Iя нaBчa'rlЬниХ ПЛal{iв здiйснroсTЬся вiдпoвiдно Дo листiв Мiнiстеpствa
oсвiти i нayки Укpaiни.

Haвчaльне нaBaнTaжеЕ{Hя Щo.цo iнливiлyarrьних зaняTЬ Ta сaмoстiйнoТ рoбoти
стyлентiв BсTa}loBлIoсTься y Ме)кaх 1lз ... 112 ЧaсTки вiд зaгa,тьнoгo oбсягy нaBЧaЛЬнoГo чaсy
сТy.ценTa, вiдведенoгo .цЛя КoHкpеTHoТ дисциплiни.

Hayковo.меToДиЧне зaбезпечення }IaBчaЛЬнoГo прoцесy BкЛtоЧaс ПaкеT TaкиХ
лoкyментiв:

- oсвiтньo-пpoфесiйнi пpoгрaми BищoТ oсвiти зa пpoфесiйним сПpяМyBaнHяM;
_ нaBЧa!тIЬнi плaни;
_ нaBчaлЬнi пpoгpaми з yсiх F{opМaTиBних i вибipкoвих HaBЧа,TЬЕIих .цисциплiн;

ПpoГpaМи I{aвчaJTЬHoТ, виpoбничoТ i iнtших видiв ПpaкTик: пiлpyнники i нaвчaльнi пoсiбники;
- iнстpyктиBl{o-МеToдичнi мaтеpiaли Дo семiнapсЬкиx. ПpaкTиЧних i лaбopaТopних
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ЗaняTЬ;
- кoнTpoЛЬI{i зaBДaIrI{я.цo сrМillapсЬкиx' ПpaкTичIIих i лaбopaToplIих зaHяTЬ;

кoнTpoЛЬнi poбoти з нaBЧi}лЬниx .цисЦиплiн ДЛЯ пеpевipки piвня зaсBo€ннЯ
с1 yДеFITaМи IIaBЧaЛЬIIoго мaтеpiaлy;

- МrTo.цичнi мaтеpiaлИ ДIIя стy.Центiв з пиTaIIЬ оaмoстiйногo oПpaцюBaIIня фaхoвoi
лiтеpaтypи, I{aписaI{ня кypсoBих poбiт i .циплoмних пpoектiв (pобiт).

Haвчaльнi дисциплiни спецiaльнoстей зaбезпеченi нaвчaльIIиМи ПpoгpaМaМи Ha
700o^' pобo.ri пpoГpaМи е з yсiх .цисЦиплiн всiх спецiaльнoстей (зaбезпе.rенiсть 100%).
Poбoчi нaвчaльнi llpoгpaМи з г1ъlaнiтapних, зaгaЛЬнoнayкoBих i зaгaльнo-iнхсенеpниx
Дисциплiн poзpобленi кaфедpa:rли, yЗгoД)I(енi з випyскoBolo кaфедporo' гoлoBaМи МеTo.циЧItиx
кoмiсiй фaкyльтетiв (декaнaми), зaтвеpДженi пpopeкTopoМ з IIaBЧaЛЬItoТ poбoти.

Нaвчaльний плaн скЛaДе}Io зa TиПoвo}o фopмoro, зaтBеpД}кенoю МiнiсTеpсTBoМ oсвiти
i нayки Укpaiни y вiдпoвiднoстi З ЧиI{нoIo oсвiтньo-пpофесiйнolo ПpoГpaМolo.

Bсi нaвчaльнi Дисциплiни зaбезпеченi poбовими нaBЧaJIЬниМи ПpoгpaМaМи i
МеToДичI{ими вкaзiвкaМи Дo лaбopaтoрниx i пpaкTич}Iих зaHяTЬ.

Ha кохсний нaвчaльний piк склa.цa€TЬся гpaфiк нaBчaЛЬIIoгo пpoцесy нa oсновi
poбo.roгo I{aBЧilJIЬIIoгo Плal{y. Пеpед пoЧaткoМ I{aBЧaЛЬIIoГo poкy iнфopмauiя.цoBo.циTЬсЯ.цo
вiДомa виклaдaнiв. Кpiм зaГaJIЬI{oГo гpaфiкa нaBЧilЛЬI{oгo Ilpoцесy pозpoбленo теpмiни
ПрoBеДеI{нЯ yстaIIoBчих i екзaМеIlaЦiйниx сесiй для стy.Центiв зaочнoТ фopми I{aBчaI{I{я.
Гpaфiки IlaBчaЛЬI{oГo пpoцесy BpaхoByIoТь пoслiДовнiсть сесiй, кaнiкyл, ПpaкTики i
пiДгoтoвки ДиПЛoМIloгo ПpoекTy, BиПyскнoi мaгiстеpськoi poбoти.

Ha oснoвi poбoнoго I{aвЧaJTЬIIoгo пЛaнy i гpaфiкa IIaBчaJIЬ}IoГo Пpoцeсy склa.цеIIo
poзкЛa.ц зaI{ЯTЬ.

Ayдитopнr нaBa}ITDкеIIIIя сTy.ЦeI{Ta не ПеpеBищyе 19 гoдин I{a Tиxt.цеIlЬ.
Зaняття poзПoЧиЕIirЮTЬся o 8.30. Biкoн мiж ayдитopl{иМи зa}IЯтTяМи IIеМa€. Пеpеpвa мilк

ay.циTopl{иМи зaI{яTTяМи скЛa.цaс 10-30 xBилиI{. СпoстеpiгaеTЬся ЧеpГyBaння лекцiйних,
лaбopaтоpllиx Ta IIpaкTиЧI{их зaI{яTЬ.

Пpи pозpoбцi пеpспекTиBIIих нaBчaЛЬних плaнiв Ta I{aBчaJIЬIIo-МеTo.циЧних кoМПлексiв
iз Дисциплiн цикЛy пpофесiйнoТ пi.цгoтoвки пpoBo.циTЬся кoopдинaцiя дiяльнoстi з
пpoвiлними нaBчaJIьниМи зaкЛa.цaМи чеTBepтoгo piвня aкpедитaдiТ.

Haвчальний плaн пiдготoвки мaгiстpiв зi спеЦiальнoстi l3l Пpиклaднa меxaнiкa
спеЦiarriзaцiя (8.05050204) <О6poбкa метaлiв зa спеЦтехнoлoгiями> IIa.цarTЬся.

Стyленти повнiстro зaбезпеченi нaвчaльнoro лiтеpaтypoЮ пpи пiдгoтoвцi фaxiвцiв зa
спецiaльнiстro 131 Пpиклaднa меxaнiкa спеЦiaлiзaцiя (8.05050204) <oбpoбкa метaлiв зa
сПеЦTехнoлoгiями>>, щo вiДпoвiдaе aкpедитaцiйним BиМoгaМ.

Cлiд вiдзнaЧИTI4 знaчний BIIесок кaфедpи <Mетaлоpiзaльнi BеpсTaTи тa iнстpyмеIITи) y
pозpoбкy нaBчa,TЬI{o-МeTo.цичI{oi дoкрtентaцiТ нa еЛекTpollнoмy нoсii. Кaфeдporo BиДaнo нa
еЛrкТpol{ниЙ caйт: ПpoгpaМ кypоiв - 33 фaйли; кoнспrктiв лекцiй _ 4З фaЙлiв, мето.цичниx
вкaзiвoк з кypсoвиx poбiт тa пpоектiв _ 16 фaйлiв; метоДичнi вкaзiвки до лaбоpaтoplrих
pобiт Ta IIрaкTиЧних poбiт - 118; yiбoвиx пoсiбникiв - 3 фaйлiв; yнбoвo.пpaкти.rнi BиДaIIIIя
- 1l метoдиЧFIих вкaзiвoк .цо сaмoстiйнoi вивченI{я кypсy - 28 фaйлiв; МrTo.цичнi вкaзiвки До
ДиIIЛoI\4yBaння - 4; метоДичнi вказiвки Дo IIpaкTик - 3. Paзом нa cеpBrpi yнiвеpситeтy
знaХo.цяTЬ cя 24 5 фaiали.

Haведений aнaлiз дoзBoЛяe зpoбити BисIloBoк' щo змiст пi.цготoвки фaхiвцiв зa
освiтньo-квaлiфiкaцiйним piвнем кмaгiстp> зi спеЦiaльноcтi 131 Пpиклaлнa меxaнiкa
спецia'riзauiя (8.05050204) <oбpoбкa метaлiв зa сIIецTехнoлогiями> вiДпoвi,цaс .цеpжaBI{иM
BиМoгaМ. Haвчaльнa i нayковo-технiчнa лiтepaтypa BкЛIочar: пiдp1..rники, нaвчaльнi
пoсiбники' кoI{сПекTи лекцiй' метoДичнi pекoМrнДaцii, Дoвiдники' слoBники' Mo}IoГpaфiТ,
нayковi збipки, пеpioдиннi вpтДaння. Haявнiсть IIaBчaЛЬI{o-МeTo.цичIrиx мaтеpiaлiв Зa

.цисЦиплiнaми спецiaльно стi I{aBе.це}Ia в т aб лицi 2.

Гoлoва кoлtiсii О.О. Баpсlltoв



Плaнyвaння poбoти виклaДaчiв здiйснюсться згiднo з Дitoчими y вищий rшкoлi
нopМaTивaMи'

Дpyгa ПoЛoBинa poбoнoгo .IIF{я ПJIaнyсTЬся y вiлпoвiднoстi /цo зaTBеpД)КениХ
Miнiстеpствoм oсвiти i нayки УкpaТни нopмaтивiв. Iнливiлyaльнi ПЛa!{и BикoHyЮTЬся" звiти
виклaДaчiв пpo Тх Bикoнaння зaсЛyхoBy}oTЬся Ha зaсiДaннях кaфелpи.

Тaблиця 2 _ HaявнiсTЬ нaBчaJTЬHo-МеToДиЧt{их мaтеpiaлiв Зa ДисциПЛiнaми спецiaльнoстi

J\lb

зlл

Haйменyвaн
HЯ

.цисциПЛitIи
Зa

нaBЧЕшЬI{иM

ПЛaHoМ

Iнфopмauiя Пpo нaявнiсть (' '+' ' . , '- ' '  aбo немaс пoтpеби
Плaни

семiнapсь
ких

зaняTь

Плaни
пpaкTич}rи
х ЗaняTЬ

Плaни
(зaвдaння)
лaбopaтopн

Их

poбiт

Зaв.цaння
.цЛя

сaмoстiйнoi
poбoти

стy.Центiв*

Метoдичнi
pекoмендaцiТ з

BикoI{aння
кoI{TpoЛЬI{их

poбiт лля
стyлентiв-
зaoчникiв

Кoмплеt<
снi

кoнТpoЛI
нi poбoтl

2 1
J 4 5 6 7 I

IrI,Ц-oToBКА MАI 'IСTPIB

H opлlаmuв н i н сtв чшlь н i d uc цunл i н u
I-|uю aу,тtанimаpнuх mа coцiа.lьHo - екoнo-|4uнuх oucцun-н

ПaтентoзнaBствo
Ta aBТopсЬке
ПpaBo

Hе]\4a€

пoтpеби
+ HеМaс

пoтpеби
+ I Т + т

2 Фiлoсoфськi
пpоблеми
HaУкoBoГo  зHaHHЯ

HеМa €

пoтpеби
+ HеМa €

пoщеби

+ I Т +

3 Цивiльний 3axисT неМa€
пoтpеби

+ + I Т + неМae
пoтpеби

oxоpoнa пpaui в
гaлyзi

HеМa €
пoтpеби

+ + + I Т +

5 Педaгoг iкa  вицo l
I.IlкoЛ и

неMaс

пoтpеби
+ неМaс

пoщеби

+ I Т т

Цuю I  . -

npoФесIuнo oprcнmОванuх oucцunTIн
I Чинники

yспiшнoгo
ПpaцеBЛaшJТyBaH}l
Я

неМaс
пoтpеби

HеMa €

пoтpеби
+ l Т + +

2 Тoч н iсть Ta
нaдiйнiсть
веpстaтiв

неМa €
пoтpеби

+ HеМaс

пoтpеби

' l т +

3 Кoмп'ютернi
технoлoгiТ
веpстaтoiнстpyме
HТЕLЛЬrtoГo
виpoбништвa

неМa €
пoтpеби

HеMaс

пoщеби
+ I Т +

Ч СпeцтехнoлoгiТ
pеМoHТнoГo
виpoбництвa

нeМaс
пoтpеби

+ + + I T т +

5 Мo.Целювaння
пpoЦесiв фiзико-
теxнiчнoТ
oбpoбки

неМa €
пoтpеби

+ HеМaс
пoщеби

+tТ f +
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ПpодoвхсеннятaблиЦi2

2 a
J

llт 5 6 7 8
'7 Нoвi мaтеpiaли,

MетoДи мехaнiчнoi
oбpoбки i
технoлoгiТ у
веpстaтoбvдvвaннi

неМaс
пoтpеби

+ НrMa €
пощеби

+IT + т

8 Пepспективнi
нal lpяMки

poЗBиткy
веpстaтoбyДyвaнн

lнсTpyМеЕlтzUIЬI{oг
o виpoбництвa

неМa€
потpеби

+ HеМa €
пoщеби

+IT +

9 Метaлopiзaльнi
BеpсТaTИ

немa€
пoщеби

+ I{rМar
пoтpеби

+IT + +

10 Технoлoгiчнi
систеМи фiзикo-
технiчнoТ oбpoбки

НеМaс
потpеби

+ неМaс
пoщеби

+ I Т + +

* Пp, BикopисTaннi iнфopмaцiйниХ TехIIoлoгiй пiД чaс BикoнaнIIя зaBДaIIЬ ДЛя сirМocтiйнoi
poбoTи сTyДеI{TiB ПpocTaBЛясТЬся тaкo}к пoзIraЧкa (IT>

3.1. Зaгaльнi ПoЛoя(енIrя
ПiДгoтoвкa сTy.цеI{TiB зa спецiaльнiстro 131 Пpиклaднa Mеxal{iкa сПеЦiaЛiЗaцiя

(8.05050204) <oбpобкa МеTaЛiB зa спецTеХIioЛoгiяМи>, здiйснrосTЬся BипyскoBo}o кaфеДpolo
кMетaтrоpiЗaЛЬнi BеpcTaTи Ta iIrсTpyМеHTиD З ЛiцензoBaним обсяГoМ y вi.цпoвi.цнoсTi .цo
нaBЧfu.IЬI{их ПЛaIIiB, скЛa.цrl{иХ i зaтвеpдх<еI{иХ y BсTaIIoBЛrнoMy IlopяДкy.

Зaгaльний uaс пiдгoтoBки Мaгicтpiв склaдa€ 60 кpr.циTiB ЕCTS. Йогo poзпo.цiл зa цикЛaМи
пiдготовки нaведений y тaблицi 3.
Тaблиця 3 _ Pозпoдiл чaсy I{aBЧaI{ня зa ЦикnaМи пi.цгoтовки

З 2О16 poкy МaгiсTpи нaBчaIoTЬся 1,5 poкy, зaгirЛЬI{ий чaс ПiДГoToBки МaгiсTpiB
90 кpедитiв ЕСТS. Йoгo poзпoдi 1.цгoтoBки I{aсTYПнии

Цикл пiДгoToBКи
(теpмiн нaBЧaнHя 1,0 piк)

Зaгальний нaвчальний чaс

Aкa.цемiчниx
Гo.циH

Haцioнaльних
коедитiв

Кpедитiв
ЕCTS

l{исци ПЛ1H и сoЦl€UlЬtto-ГУI\4aH lТapнol П lДГoToBКи 486 8 12
.{исциплiни фyндaментaльнoТ' npиpoдHиЧo-
наvкoвоТ Ta зaГaЛЬHoекoнoмiчнoТ пiдгoтoвки
Цикл лpoфесiйнoТ Ta ПpaкТиЧнoТ пiДгoтoвки 16'74 э Z 48
Bсьoго Зa HoplvlaTиBIloк) часTtllloк): 2160 40 60

сКЛaДaс уU кpеДиТlB ЕL l Ь. иloгo poзПoДlЛ зa цикЛaМи Пu{t.oToBки Пни

I-{икл пiДгoтoвки
(теpмiн IIaBЧaннЯ 1,5 poкy)

Зaгa.шьний нaBчilЛЬt{ий чaс

AкaДем. гоД. Haцioн.
кDеДитiв

Кpелитiв
ЕCTS

l.Iисциплни сoцiaльI{o-гуMaIIiTapI{oТ пiДгoтовки 390 1 a
I J

,Цисциплiни фyндa-меHTzlЛЬI{oТ' Ilpиpo.цниЧo-
нavкoBoi Ta зaГaлЬноекoнoмiчнoi пiДГoToBки

r20 4

I]икл ПpoфесiйнoТ Тa ПpaкTичIioТ пiдгoтoвки 2t90 - a
l э

Bсьoгo зa нoDIvraтиBIIoю чaстиtloк): 2700 90



Ayлитоpне I{aвчaЛЬI{е I{aBaI{Ta)кення BиКЛaДачiв кaфедpи B сеprДIrЬoМy сTaнoBить 750
ГoДи}I нa piк. Bикoнaння нaBчaЛЬIlиХ .цopyченЬ здiйснюeтьоя y вiдпoвiднoстi Дo
iвдивiдyальниx плaнiв виклaдaвiв, якi poзгЛЯ.цa}oTЬся нa зaсiДaннi кaфедpи .Ia

ЗaTBеpД}(yIoтЬсЯ ПеpIIIиМ ПpoprкTopoМ. Bикoнaння iндивiдyaльних плaнiв Bиклa.цaчaми
пеpiодиuнo кoнтpoЛIoсTЬся i обговoprостЬcя нa зaоiдaннях кaфедpИTa кoнTpoлIoeTЬся Taкo)к
вiдповiдними сTp}кTyр}IиМи пiдpoздiлaми yнiвеpситетy (в кiнцi кo>ItlloГo сеМесTpy Ta
HaBЧaЛЬHoгo poкy).

3.2. Haвчaльний пЛaн

Haвчa'rьнi ПЛaI{и мaгiстpa poзpoбленi y вiДповiДнoстi з oсвiтньo-пpoфесiйними
ПpoГpaМaМи. HopмaтиBI{a Ta вибipкoвa ЧaсTиHи I{aBЧaJIЬtIиx плaнiв зa скЛa.цoМ дисциплiн' ix
oбсягoм тa фopмaми кoнTpoЛIо вiдпoвi.цaс BиМoгaM з спецiaльнoстi Ta BиМoгaМ щoДo
aкpеДиTaЦiТ. Пpи пеpевipui ексПеpTaМи BcTaI{oBЛеIIo, щo з yсiх пpедметiв IIaBч€lЛЬIloГo ПЛalry
зaняTTя пpoведенi B ПoBнoМy oбсязi, B ToМy числi лaбopaтopнi i пpaктиuнi, викoнaнi кypсoвi
ПporкTи i poбoти, пpoвeденi всi зa,riки Ta rкзaМrllи. щo пiдтвеpлlкy€ТЬся ЗaПисaми B
I{aBчаJIЬних )кypI{аJIax' зa.пiкoвими Ta екЗaN4еI{aцiйними вiдoмoстями, IIaJIBIIиMи
КoнТрoЛЬHими poбoтaми стyДентiв.

3.3. MетoДичtlе забезпеченtIя нaBчaлЬних Дисциплiн

!ля метoдичI{oГo зaбезпечrння воiх I{aBЧаJIЬIIих ДисциПЛiн нaвчaльнoГo [ЛaFIy зa 131
Пpиклaднa мехaнiкa спецiaлiзaцiя (8.050502О4) <oбpoбкa метaлiв Зa спецTехнoЛoгiями>,
кaфедpоrо <Метaлоpiзaльнi BеpсTaTи Ta iнстpyменти> poзpoбленi нaвчaльнo-метoДичнi
кoIvIПЛекси, якi мatoть:
- нaBчa.IIЬн)i ПpoгpaМи Дисциплiн;
- pобoнy I{aBЧaЛЬIIy ПpoГpaМy;
- МеТoДиЧнi шraтеpiали ЩoДo ПpoBеДеI{ня IIpaкTиЧI{их i лaбopaTopниx pобiт;
_ TеMaTикy i метoдичнi вкaзiвкИ ДЛЯ BикoI{aI{Itя кypсoBиХ пpoектiв aбo poбiт;
- i{aBЧaJIЬнi тa кoнтpoльнi ТесTи,
- poЗДaваЛьний мaтеpiаrr з IIaBЧaЛЬItиx .цисциплiн;
- IIaкеTи кoнTpoЛЬних ЗaB.цaнЬ ДЛя кoIITpoЛIo зI{aIIЬ;
- пiдpyнники, пoсiбI{иКи' кoI{сПекTи лекцiй;
- екзaМеHaцiйнi бiлети:
- МеToДиЧнi мaтеpiалИ ДIIЯ сaмoстiйнoi poбoти стyДентiв.

Cтaн зaбезпеченoстi l{aBчаJlЬtlo-MеТoДичIioro лiтеpaтypoЮ в yнiвеpситетi знaхoДуlТЬcЯ

У вiдпoвiднoстi.цo ПoЛo)кень Пoстaнови Кaбiнетy Miнiстpiв УкpaiЪи вiд 21.01.98 p. Nэ 65
uПpо сТyПенеBy oсвiтy>.

Метoдиuнi кoмплекси oI{oBЛIoIoTЬся кoжtloгo poкy з ypaxyBaнням змiн y poбouoмy
I{aBЧaЛЬHoмy плaнi, вiДпoвiднo до пoтpеб екoнoмiки pегioнy тa зaмoвникiв.

3 yсiх Дисциплiн нaBЧaЛЬI{oгo ПЛal{y B нajIBIloсTi е poбoнi ПpoГpaми дисциплiн' якi
}4aIoTЬ неoбхiднi сTрyкTypи тa змiст. Pобoчi пpoГpaМи мiстять MеTy Ta зaB.цaння BикЛa.ЦaнI{я

Д.исЦиплiни, змiст лекцiйногo кypсy, TrМи ПpaкTичниx (лaбopaтopних) зaняTЬ, змiст
сaп,tостiйнoТ poбoTи стyДентiв, фopми кoIITpoлIo ЗнaнЬ Ta кpитеpiТ oЦiнoк. пеpелiк
pекoп,lеFlДoвaноТ лiтеpaтypи. МетoДичне зaбезпечення кoхсноТ .цисциплiни вiдповi.цaс
BиМoГaМ poбo.ioгo I{aBчaJIЬнoГo ПIIaнy, oсвiтньo.пpoфесiйнoТ пpoгpaми, oсвiтньo-

квалiфiкaцiйноТ ХapaкTrpисTики фaxiвцiв.
Експеpтнa пеpевipкa pобoних нaвчaльниx плaнiв ПoкzlзaJla, щo в нaвчaннi

зaбезпенyсться лoгiчнa пoслiДoвнiсть BикЛa.цaння .цисциПЛiн. Haвчaльнi плaни BикoнyloтЬсЯ

Гoлoва КoJvliсii, О.О. Баpанoв
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3.4. Pобочi пpoгpaми IIaBчaЛьниx дисциплiн

. З yсix дисциплiн I{aBчaJIЬIIогo ПJIaI{y B нal{Bнoстi с poбoui пpогpaми в oбсягax,
неoбxiДниx.цЛя poзBиTкy сyuaснoi нayки i гoспoдapськoТ пpaкTики. Poбoчi IlpoГpЕtМи мiстять
МеTy Ta зaB.цaння кypсy, ТeМaTиЧIIий плaн, змiст кypсy Зa TеMaMи, TеМи ПpaктичIlих
(семiнapських) зaняTЬ' pеГЛaI\,{еI{T сaМoстiйнoi poботи стy.Центiв, pейтингoвo-МoДyлЬIloГo
кoIiTpoJIIo зIIaнЬ, пеpелiк pекoМrl{Дoвaнoi лiтеpaтypи. КpитеpiТ oцiнок чiткo cфopмyльовaнi i
N,{oiкyTЬ бyти спpийнятi сTy.цеI{TaМи.

3.5. Пaкети прикЛaДHих Пpoгpavl3 Дисциплiн фaхoвoi пiдгoтoBки

Cyнaснi oсвiтнi технoлoгii пepeдбaнarоть шIиpoке BикopисTaння кoмп'roтеpнoi
технiки y нaBЧaJIЬIIoМy пpоцесi, зaсToсyBaIIня IIpикJIaДIIих ПpoГpaМ з .цисциплiн фaховoТ
пi.цгoтoвки. Для цьoгo в yнiвеpситетi ствоpенo iнфоpмaцiйнo-метoдиuний комп'roтеpний
ЦеI{Tp }IoBих теxнологiй. Кoмп,roтеpнi клaси з сyЧaсниМи комп,toтrpaми дoзBoЛиЛи
зaбезпечити якiснy пiдгoтовкy стy.Цrнтiв щoдo oволo.цiння I{aBикaМи poбoти нa ЕoМ,
сTBopеIIIIю ПpoГpaМ i зaсвoсннro зaсoбiв BикopисTaI{Hя llpoгpЕlМнoгo зaбеЗпечеI{IIя для
виpiшrення пpофесiйних зaBДaIIЬ.

Кaфrдpa кМетaлopiза.llьнi BrpсTaTи тa iнстpyмеIITи) мaе 9 BЛaсниx кoмп,тoтеpiв для
poботи стy.Центiв IIaД кypсoBиN,lи Ta .циIIлoМними IIpoекTaМи. Bикoнyтoться лaбоpaтopнi i
пpaктиuнi зaнятTя з ЕoM. Усi диплoмнi тa кypсoвi IIpoекTи BикoнyIотЬсЯ з BикopисTaнI{яМ
ЕoМ пoвнiстro aбo чaсткoвo.

3.б. Meтодичнe зaбeзпечeння пiдгоТoBки кyрсoBих тa пraгiстеpських poбiт

HaвчальниМ плaIIoМ пiДгoтoвки мaгiстpa пеpедбauеIlo Bикoнaння кypсоBoгo ПpoекTy
з ДисЦиПЛiни <Tехнoлoгiя iнстpyvlенTaJlЬIloГo виpoбництвa>. Bсi кypсoвi IIpoекTи тa poбoти
пoвнiсттo зaбrзпеченi метo,цич}1иМи poзpобкaми з вiДпoвiдних .цисциплiн, що opiснT}.IoтЬ
стyлентiв I{a ДoTриMaння Дilочиx стaн.цapтiв щoдo oфopмлення TексToBиx i пpoекTIIиx

докyментiв. Tемaтикa кypсoBих пpoектiв зi cпецia,.Iьнoстi вi.цпoвiдaе сyчacl{oМy piвнlo
poзBиTкy l{apo.цI{oгo ГoсПoДapсTвa i нayки, poбoти BкЛIoчzlIoTЬ еЛеМенTи сaмoстiйнoгo
aнaлiзy кoнкpеTIIoго виpoбниЦTBa Ta мoжЛиBi шrляxи ПoкpaщеIrня oкpеМих .цiлянок Дal{oгo
виpoбництвa.

Maгiстеpськi випyскнi poбoти стyДентiв спецialrьнoстi 131 Пpиклaлнa меxaнiкa
спецiaлiзaЦiя (8.05050204) <oбpoбкa метaлiв зa спецтеxнoлогiями> BикoIIyIoTЬcЯ зa с,ДpIlнИМvI
МеToдиЧl{иMи вкaзiвкaми, poзpоблеIlиМи Ha кaфедpi <Mетaлopiзarrьнi BepсTaTи Ta
iнстpyменти>, МaloтЬ всi необxiднi pоздiли, BикoII}TоTЬся iз зaсToсyBaIIняМ ПК i

зaxищa}oTЬсЯ нa зaсiДaннi Paди фaкyльтетy MaIIIиtIoбyлyвaння Ta звaploBaння ,{BHЗ
(ГIДTУ). B цiлoмy Метo.цичItе зaбезпечення вi.цпoвi.цaс BиМoГaМ aкpе.цитaцiТ Зa

спецiaльнiстro 131 Пpиклaднa мехaнiкa спецiaлiзaцiя (8.05050204) кoбpoбкa метaлiв зa
спеЦTеxнoлoгiями>.

3.7. Iнфopмaцiйне зaбезпечення oсвiтньoi Дiяльностi
Зaгa.пьний Пapк коМIl'rотеpiв на,'Iiнyс 1190 одиницЬ, з яких 990 o.циHиць скЛaДaloтЬ

сyнaснi кoмп'tотеpи.
Зaбезпечeнo .цoсTyП пpauiвникiв yнiвеpсиTеTy Ta стyлентiв Дo вi.ц.цaлениx сеpвеpiв тa

глoбaльнoi кoмп'тотеpноi меpежi Iнтеpнeт. [ля opгaнiзaцii зaгaльнoi комп'tотеpнoi меpежi
ПДТУ BикopисToByIoTЬся 13 сеpвеpiв. Зaстосoвaнi oптикo-BoЛoкoннi лiнiТ з
BиcoкoIIIBи.цкiоним oблaДнaнням' 728 кoМп'toтеpiв пiдклтoчеI{o .цo зaгaльнoi кoмп'Iотеpнoi
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Зaбезпеченo ,цoсTyП пpauiвникiв yнiвеpсиТеTy Тa стyлентiв дo вiддaлених сеpвеpiв тa
глoбaльнoТ кoмп'ЮтеpнoT шrеpежi Iнтеpнет. !ля opгaнiзaцiТ зaгaльнoТ кoмп'toтеpнoТ меpеlкi
ПДТУ BикopисToByloТЬся l3 сеpвеpiв' Зaстoсoвaнi oптикo-BoЛoкoнFli лiнiТ з
BисoкoIIIBи.цкiсним oблa.цнaнням. 728 кoмп'toтеpiв пiдклtoченo Дo зaгaльнoТ кoмп'roтеpнoТ
меpежi, ствоpенoT нa oПTичнoМу BoЛoкнi з виxoДoM y Меpех(y.

Piвень кoмп'toтеpизaцiТ yнiвеpситетy y uiлoмy зaбезпенyс пoтpеби }IaBЧaЛЬнoГo
Прoцесy тa aдмiнiсTpaTиBнo-ГoсПoДaрсЬкoГo yПрaBлiння.

B yнiвеpситетi ствopений пoлiгpaфivний цеHТp. якиЙ зaбeзПеЧyс пoтpеби пiлрoзлiлiв
yнiвеpситеTy y BиГoтoвленнi МеToДичнoТ лiтеpaтypи. збipникiв нayкoвиХ пpaцЬ, Дiлoвих
пaпеpiв, зaлiкoвих кни)кoк тa iнrпoТ пpoлyкuiТ. Tиpaж виpoбленoТ пoлiгpaфiннoТ прoлyкшiТ
скЛaДaс 47 570О.цpyкoBaliих apкyrпiв (пpoтягoм poКy).

УнiверситеT Мa€ пpимiщеннЯ ДЛЯ рoзТaUJ,vBaHI"{я книГoсxoBишI. кaтaцoгiв" зaлiв ,1ля
виДaчi лiтеpaтypи. ЧиTaJ'IЬних зaлiв. Зaга-.lьний фoнл бiблioтеки сТaнoBиТЬ 517 |65
пpимipникiв. B ToМy числi нaBЧa]TЬHoТ лiтеpaтypи - z|544З пpимipникiв, нayкoвoТ
лiтеpaтypи - 268358 пpимipникiв. Кiлькiсть фaхoвих пеpioличниХ BиДaнЬ скЛaДaс 91912
oДиницЬ. Ha тепеpirшнiй чaс бiблioтекa Maс б вiддiлiв: КoМПЛекTyBaF{F{я Тa HayкoвoТ oбpобки
лoкументiв, Дoвi.цкoвo.бiблioгpaфiннoТ poбoти, нayкoвoТ лiтеpaтypи. нaBЧЕLTЬHoТ лiтеpaтypи,
хy.ЦotкньoТ лiтеpaтypи, к}lиГoсхoBиrце. з 2014 poКу BиДaння с B нaяBнoсTi нa електpoнних
нoсiях' Пеpелiк фaхoвих пеpioлинних BиДaнЬ пo.цaний в тaблицi 4.

!о пoслyг кopисTyBaнiв тpи aбoнементи Ta П'яТЬ ЧиТaЛЬних зaлiв нa 300 пoсaдкoвих
мiсць. Зaгaльнa rrЛoЩa пpимiщень бiблioтеки сTaIIoBиTЬ 2О2l.О м2, y Т.Ч.: лля збеpiгaння' ) -
фoндiв - 567,9 м., ДЛЯ oбслyгoвyBaнHя кopистyвaнiв - 1З20,l м.. Ha oдне мiсце ПpиПaДaс
5, l стyлентiв .ценнoгo вiдДiлення.

Тaблиця 4 - Пеpелiк фaxoвиx пеpioлинних BилaHь

Nq з/п Нaйменyвaння фaхoвoго пеpioлиЧt{oГo BиДaння Рoки нa.цхoД)кення

I 2 J

(LoBpеМеHнaя ЭЛекTpoMеТaJ lЛypГия)) .
ЭЛекTpoсBapки иМ. Е.o.  Пaтoна HAНУ.

Зaснoвники :  иH-T
lSSN  0233 -768 l  г .  Киев 1990-2016  p .p .

Z <Зaхист металуpгiйних МaшиH вiД поломок>
Зaснoвни к: Пpиaзoвськи й Деpжaвни й техн iч ни й yн i  веpситет
lSB ЛЪ 966-604-015-8 м. Мapivпoль

1997-2016 p.p.

1
J <Екoнoмiкa. фiнaнси' пpaBo))

Зaснoвники: AкaДемiя мyнiципa,rьнoгo yпpaвлiння
нaцioна,'l ьнa aкa.цем iя в нyтp i ш н i x с п paв УкpaТни
ISSN 2409. l944 г.Киев

TA \994-2016 pp

Ат <Tеxническaя .циaГHoсTикa и неpaзpyrшaкlщий кoHTpoЛЬ)).
Зaснoвники: НaциoH €шЬHaя aкaДеМия Hayк Укpaиньl]
Институт ЭЛекTpoсBapки им' Е' o. Пaтонal Mежлyнapoлнaя
aссoЦиациЯ . .Cвapкa. ' .  ISSN 0235-З474 г .  Киeв

1989-2016  pp

5 кУпpaвляюшlие сисTеМЬl и МaшиHЬI)) .
Зaснoвник: Haциoнaльнaя aкaдеМия
МежДyнapoлньlй нayннo-yнебньtй цеHТp
теxнoлoгий и сисTеМ: Инс.гитут
им.B.М.ГлyшкoBa; Фoнл Глyшкoвa
IssN 0 l30-5395 г .Киев

Hayк Укpaиньt;
инфopмaЦиoHHЬIх

кибеpнетики t916-2016 pp

6 < Boстoч нo-евpoпейски й жypнaл ПеpеДOвих технt. lлoги й >.
Зaснoвники: Укpaинскaя ГoсyДapсTBеHHaЯ aКaДеМиЯ
)кеЛезHoдopo)кHoГo TpaнсПopTa. KB Л9 l  7 l40-5910ПP
г. Xapькoв

2003-2016  pp
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4. кAДPOBЕ ЗAБЕЗПЕЧЕI{HЯ

. Зaгaльнi вiдомoотi пpo нayкoвo-ПеДaгoгiчниЙ cклaд, шo oбслyГoByс спецiaльнiсть,
ПpеДcTaBЛенi в тaблицi 5.
Тaблиця 5 - ХapaктеpисTикa нa)кoBo-ПеДaгoгiчнoГo скЛaДy зi спеЦiaльнoстi 131 Пpиклaлнa
мехaнiкa спецiaлiзaцiя (8. 05 05 0204 кa метaлiв Зa сПrцTеxнoлoгiями>>

Зaгальнa чисельнiсть пpoфесopсЬкo-BикЛaДaЦЬкoгo скЛa'цy, щo
ГIpaцЮ€ нa спецiaльнoстi (oсiб), з I{их:

_ доктоpiв IIayк' пpофесopiв;
_ кaнДиДaTiв нayк, Дoцентiв.

Чaсткa виклаДaчiв' бaзовa

ДисЦиплiнi, якa BикЛaДarTЬся
oсBlTa ЯкиХ не

Haвчaльний ПpoЦec нa випyсковiй Ha кaфелpi <Метaлopiзaльнi BеpсTaTи Ta
iнстpyменти>> зaбeзПечyloTЬ 10 штaтних Bисoкoква.гriфiкoвaних BикJIa.цauiв, з яких 3 -

пpoфесopи, дoкTopи IIayк; 6 _ .цoЦентiв, кaн.ци.цaтiв l{ayк ; 1 - стaprшиЙ вvtклaДaч без
BчeнoГo сTyПеI{я

. Poзpaхyнки вi.цсoткiв (згiднo тaблицi вi.цпoвiднoстi): 5 виклaДaчiв, Цo зaДiянi в
пiдгoтoвцi мaгiстpiв, нa 100 0% вiдповiдalоTЬ BиМoгaМ .цo визIIaних пpoфесiоналiв.

ПiДгoтoвкa мaгiстpiв:
I_{икл г1ъlaнiтapнoi тa сoцiалЬIlo.екoI{oмiчнoi пiДгoтовки - зaгaЛЬI{ий oбсяг 99 лекцiйних

ГoДиII з ниХ 99 гoдин (100%) ЧиТaIoTЬся BикЛa.цaЧaМи З нayкoBиМи сTyПеняМи' з IIих
27 гoдин (2s%) - .цoкTopaМи IIayк' з ниx 99 гoДин (100%) ЧиTaIoTЬся BикЛa.цaЧaми -

BизнaниМи пpoфесioнaлaми.
I]икл пpoфесiйнo-opiентoвallих _ зaгальний oбсяг 306 лекцiйниx гo.циIl з I{их 306 гoдин

(100%) ЧиTaIoTЬся BикJIa.цaЧaN,Iи з l{ayкoвиМи сTyIIеняMи; з ниx 162 Гo.цини (52%) -

Штaтнa yкoМIIлектoвaнiсть (всьoгo, o/o), з нllх,.
_ доктopiв нayк, пpoфесopiв (%);
_ кaнДиДaTiв нayк, дoцентiв (%

Кiлькiсть сyмiсникiв (всьoгo), B T.ч.:
- доктоpiв нayк' пpофесopiв;
_ KaTIДИДaTiв нayк. дoцентiв.

Cеpеднiй вiк rптaтних BикЛaДaчiв з I{a}.кoBиМи сTyIIеI{ЯМи l
ЗBaнI{яМи' B T.ч.:

_ доктopiв нayк, пpoфесopiв;
_ кaн.циДaTiв нayк, .цoцентiв.

Кiлькiсть виклaдaчiв
_ доктopiв нayк,

пенсiйнoгo вiкy, в т.н.:
пpoфесopiв;

iчне п е.цaгогiчне IIaBaI{Ta}кенI{я BикЛa.цaчiв (гoд.

8 |Bипyскoвy кaфедpy oчoЛIoс фaxiвець вiдпoвiднoТ
спеЦiaльнoстi:

_ ДoкTop l{ayк, пpoфесоp

Зaгarrьнa кiлькiсть ДoкTopal{Tiв зa cпецiaльнiстro
Зaгaльнa кiлькiсть aспipaнтiв зa спецiальнiстlо
Чaсткa виклaДaчiв, якi пpойrпли пi.цвищеI{I{Я квa;liфiкauii зa
oстaннi 5 pокiв. o%
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27 гoдин (28%) _ .цoкTopaМи нayК. З ниХ 99 гoдин (l00%) ЧиTatoTЬся BикЛaДaЧaМи -
BизнaниМи пpoфесioнaлaми.

[икл пpофесiЙнo-opiс:н.гoвaI{Их - зaгaльний oбсяг 306 лекцiйних Гo.цин з ниХ 306 гoдин
(l00%) ЧиTa}oTЬся BикЛaдaЧaМИ з HayкoBиМи сТyПеняMи; З Hих |62 ГoДини (52%) -
ДoкТopaМи нayк" З ниХ 306 ГoДин (l00%) ЧиTatoТЬся BикЛaДaчaМи BиЗHaниМи
прoфесioнa.гlaми

Гoлoва кoлticii. # О.o. Баpанoв
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якIсIIиЙ скЛAД IIAУкoBo-ПЕДAгoгIЧtIих ПPAЩBIIикIB' якI зAБЕзпEЧУIOть IIABЧAЛЬниЙ

пPoЦЕс Iз спEцIAЛЬI{OсTI 8.05050204 oБPoБI(A METAЛIB зA сПЕЦTЕxIIoЛoгlяMи

Нaйменyвaння
нaвчa'чьнoТ
ДисЦиплiни

(кiлькiсть лекцiйних
годин)

Пpiзвище, iм'я,
пo бaтьковi
BИКЛaДaЧa

Haйменyвaння
пoсaди (для

сyмiсникiв - мiсце
оснoвноТ poботи,

нaЙменувaння
пoсaди)

Нaйменyвaння
ЗaКЛaДy' який зaкiнчив

виклaдau, piк
зaкiннення,

спецiaтlьнiсть,
квa'riфiкaцiя згiДнo з

ДoКyМеrrToМ Пpo виЩУ
oсвiту

Hayкoвий стyпiнь,
шJифp i нaйменyвaння

l taукo вoТ спецi aльнoстi,
ТеМa Дисеpтaцii, BЧеЕIе

ЗBaF{ЕIя' зa яКoto
кaфедpою

(спецia,тьнiстrо)
ПpисBo €Ho

Biдoмостi пpo
пiдвищення
квa,riфiкaцii
BикЛaДaЧa

(нaйменyвaння
зaкЛaДy. BиД

ДoкyМеF{Ta' ТеМa. ДaTа
видavi)

Пpимiтки

oсoби. якi п чИсЛl зa с lщенняМ

I. Цикл зaгaльнoТ пiДгo.гoвки

цtotoTь Зa oсHoBним мiсцем poбoти (в том
oхopoнa пpaui в галузi

(27)
Boлoшин
B'ячеслaв
Cтепaнoвич

Pектop, пpoфесop
кaфедpи oхopoни
пpaui тa
нaBкoЛ  иш HЬo t . o

сеpеловишa iменi
пpoфесopa M. С.
Hемцовa" пpoфесop

ЖдaнiвськиЙ
метaлуpг iйний iнститут,
t97 5, aвтoмaтизaцiя
метaлypгiйнoгo
виpoбництвa

Пpoфесop, Д.т.н.  з i
спецiaльнoст i  05.00.00-
<oхopoнa пpaui  i
HaBкoЛ иш l-|ЬoГo

сеpеДoвиЩa)l пpoфесop Пo
кaфелpi oхopoHи пpaui Й
Haвкoл иш нЬoгo сеpеДoBищa'
199-sp.
ПpинциПи

,.Метoдич нi
aнaлiзу

зaбезпечення безпечних
yMoB пpaui металypгii. ',
199  I  p .

lнститут пiДвиш-tення
квaл iфiкauiT (lПК) ПДTУ'
20|4 p., темa: <MетoДи
пiдгoтoвки iн>кенеpiв
спецiалiст iв зa
iнДивiдyaльними
ЗaМoBЛенHяM и

пiдпpисмствa>,
l 2  С П К  7 з | 6 9 9

l  ) (. 'гaж poбо.ги в Il l]ТУ _

б i , l rьше 2()  pок iв

2)  t tаявt t i с . гь  нaукoвo i

l l убл iкaц i i  у
Псp lOдичнoмy aиДа1 lн l .
яК € BКJl|оче|lО дo
нaукtlме.гри.t ttих бaз;

з)  нaявн iс . гь  l l ауКOBих

l l убл iкаu iй  \ '  t l аvКoвих

Bи, r taHHях.  вкJ|ючених лo
| |rpсJ| |Кf. нaуКoBих

фaхoвих вилаtiь УкpaТни;

4)  нaявн iсть  видaнoго

t l iдpyн ника ч|4
l laBЧfu  |  Ь l |o l . ( )  t tос iбникa, ;

5) оpгaнiзаuiйrrа poбoтa у
laКЛaДaх oс вi.t.и Ha
l lосaДaх ксpiвника l{BHЗ
I I l l ' l . У .
6) t tаявнiс.гь видaHих
HaвчiU| Ьt|o-|\4е l .oди ч | l  их

t  l о с i б н и к i в -

Фiлoсoфськi  пpоблем и
HaукoBoгo rr iзнaння (  l8)

Aфoнoв Aнaтoл iЙ
Петpoвин

Дoценr.кaфеlpи
фiлoсoфських Haук та

iстopiТ УкpаТни

Moскoвськи й .пеpжaвн и й
yнiвеpситет iм.  M.

Ломонoсoва. фiлoсoфськи й
фaкvльтет <Фiлoсoф.

КaнДи,lат фiлoсoфських
нaук09.00.02 { iaлектика
. lа iстopиv ний матеpiа.л iзм
l980. кПpo змiст кaтегopiТ

ПДТУ'  IПК, ДBHЗ l2
СПК 6 l67 l7  Пpoтoкoл
Лs34  в iд  29 . |2 .2014p '

Tемa: МетoДикa

l ) Craж poбo.ги в Il.г{ТУ
бiл ьutс
20 pокiв
2\ l tаявt l iс .гь нaукoвоТ
п\ 'блiкaцi j  v

Гoлoва кoлаiсil. О.О. Баpанoв
l 5



Bиклaдaн фiлoсофii тa
сyспiл ьствoзнaBсTBa)

( пpoДукTивнoстl) B yМoBaХ
HTP))

викЛaдaнHЯ кypсу
фiлoсoфських Дисципл i н

в технivнoмy вyз i

пеpIoдиЧHoму BиДaннI '
яKr вкЛюЧенo дo
нaукoмещинних бaз;
3)нaявнiсть нayкoвих
пyблiкаuiй у наукoBиx
видaннях. BкJrIоЧених дo
ПереЛlку HayкoBих

фaхових видaнь Укpaiни'
4)нaявнiсть BидaнoГo
п l друч  никa чvi
HaBЧ2шЬноГo посiбникa;
5) opгaнiзаuiйнa poботa у
3aклa,цaх oсвlTи нa
пoсaдах кrplвHикa
кaфедpи;

6) нaявнiсть видaних
1lаBч iш Ь l]o. мrТollиЧ }l и х
пoс iбник i  в .

l  !ив iльний 3aхист (  l  8) Тимoфесв Микoла
Cеpг i  йoвин

Ст. вик.l laдaн кaфедpи
oxopo l lи  пpaц i  Tа
нaBкoЛишнЬoГo

сеpедoBишI.a

Ждaнoвський
металуpгi йний iнститут
|973 p пo спецiалЬнoсТi

iнженеp MетlulypГ

Hе мaс Mapiупoльськi  м iськt
кypси I{ивiл ьHoГo 3aхисTy

l кaт. УMl-{ ГЗ тa БЖfl
f loнеuькiй oбл. .  Jф l497

в i д 0 8 . l l . 2 0 l З p .

l ) Сraж pоботи в ПДТУ
бi, , l tьшlе

30 рoкiв
2)нaявнiсть нaукoвих
пyбltiкauiй у Iraукoвих
BидaHl lЯх' BкЛlоЧеHих дo

переrriку I:aукoвих
фaxовиx видaнь Укpаiни;
з) нaявнiсть BиДaниx
HaBчtшЬнo-мсToдич ниx
пoсiбt lик iв '

Педaгoг iкa  виЩoi  шкoЛи
(  I  8 )

Xapaбет Biктop
Biктpoвин

!'ouент кaфеДpи
сoц ioЛoГ i j . тa
сoцia.ЛЬнol.poбoTи

К l C l ,  l 9 7 l p .
СпецiaльнiстЬ -  (MiсЬке

буДiвништвo>
Квалiфiкauiя - < l нженеp-

булiвельник>>

/{oктop фiлoсoфiТ, 2009,
К ' п . н . '
l  з .00.0 I  .  Теopiя тa MеToДикa

пеДaгoгiки
Дoцент кaфедpи CoцioлoгiТ
i сoцiальнoТ poбoTи
..Пpoектувaння

пеДaгoгiч ниx тeхнoлoгi й
пpoфесiйнoгo HaBчaH}Iя y
пpoфтехyн ил ишaх
булiвельнoгo пpoфiлю' '

lПК' ПДTУ
<Педaгoгiкa тa
психoлoгiя вищoТ ш кoл и)
l 2  С П К
J\Ъ6l64 l9 в iд 3 l  .05.  l4 p.

l)С-raк poбoти в П!TУ _
бiл ьшtе

20 poкiв
zt нaявнiсть нaуковoi
tIублiкaui i у
пеpiолиннoму видaннi,
яке BкЛ|очеl]o дo
нaукoме.гpиз них бaз;
3) нaявнiсть нaукoBиx
lIублiкauiй у наукoBих
видa|l[ lях. вкJIЮЧеl{их Дo

IlсpсЛtl(у HayKоBих

фахових видaнь Укрaiни'
4)ttaявнiсть видaнoгo
I I |Друч  HиKa Чи
l iаaч!ЦЬнoI0 пoсiбникa'
5) opl'aнiзаuiйнa poбoтa у
зaКЛa/laх oовiти Ha

Гoлoва Кontici|
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ПoсaДaх кеpIвHикa
кaфсДpи;

6)  HaЯвHiсTЬ Bидaних
нaaч zшЬнo-MеToдич н их
пoс iбHик iB .

Hayкoвo-Дoсл iДнa
poбoTa стyлентa (0)

Суглoбoв
BoлoДимиp
Baсил ьoвич

Пpoфесop, зaвiдувaн
кaфелpи пiдйoмнo-
тpaнсПopTHих МaшиIJ
i  детaлеЙ MaшиH

Ждaнiвський
мета.лypгi й н иЙ i нст иту.r,
l973 <Mехaнiч не
oблaДнaння зaвoДiв
нopнoТ мета,'lypгiТ>
Iнженеp меxaнiк

Д. т .  н.  05.04.04 -
Mета.лypг iйнi  мaшини '
Пpoфесоp пo кaфедpi
п iлйoм нo-тpaнспopTHих
Мaшин i детaлеЙ MaшиIl.
< Haукoвi oсt{oви стBopеl l l lя
тa y.цoскoнаЛеHHя сисTеM
aеpo3oЛ Ьt|oгo зМaЩе ння
вузлiв теpтя метaлypгiйних
Maшин ) .

IПК ПДТУ
6З7997

| 2  СПК

Темa: СистеMa ПЛaнoBo-
пoпеpеДн и х pеMoнт lB

ПTМ ((^цoбpе)
I6.07.20l0p. пpoтoкoл ЛЪ
|9 в i l22 .04 .20|4  p

l) Cтлк poбoти в ПДT.У -

б iльшlе
20 pокiв
2) нaявнiсть нaукoвoi
публiкaцiТ у
пеpiоливнoму видaннi .
яке вKЛЮчеHo дo
наукoмещинниx бaз;
3) нaявнiсть tIаукoBих
публiкaцiй y нaукоBих
BиданHяx! BKIIЮЧе}Iих д()
леpелiкy IlaуКoвих

фaхoвих виДaнь Укрaiни.
4) нaявнiсть BидallоГ()
п iдручникa чи
Haвч. lЛЬнoГo пoс iбникa.

5) оpгaнiзaцiйнa pобо гa y

заЮlадaх oсвiти нa
tloсаДах кеpiвника
кaфелpи;

6)  нaяв l l i сть  видaHих
HaBчaЛ Ь}lo*методиЧ H их

посtбник iв '

Пaтент.oзнaвсТвo тa
aBTop сЬке  пpaвo ( l 8 )

Швець Гaл инa
oле кс i[в нa

Дoцснт кaфеДpи
екoнoм iн нoТ теоpiТ
i нтеле ктуaл ь нoi
BЛaснoст i  ДBHз
кП[TУ>

Тa
Map iупoльський
гyМaн iтapний iнститут

[oнеuькoгo ДеpжaBHoГo
yн iBеpсиTеTу '  |999 р . .
сПrц iaЛЬн iсTЬ 3а
диПЛoMoM: Poс iйськa мoвa
i  л i теpaтуp i ;  ф iлoлог ,
виклa.цaЧ poс iйськo i .  MoBи i
лiтеpaтypи;
Пpиaзовський леpжaвний
TеХ l | iЧHий yн iвеpситет ,
2ОО6 p ' '  сПец iалЬн iсть  зa
диПЛoMoM: фiнaнси:
спец iaл iст  з  ф iнaнс iв

Кaн,lиДaт фiлoлoгivних
нaуК, l0.0 l  .06 _ Tеopiя
лiтеpaтypи, дипЛoM
кaн,циДaTa нaук {К No
052968 в iд 8 липня 2009 p.;
.цoцеll l" кaфедpи i ннoвaтики
Тa yпpaBЛiння l2[(  JФ
0З2970 вiд 30.l | .20|2 p.
Tема Дисеpтацii: <Xyдolкнi й
сBiT poМaHу
o. l .Солженi  цинa . .У кoлi
ПеpшoMy))'

lнститут iнr.електyaльнoТ
влaснoстi Haцioнальнoго
yHiвеpсиTеTy <OДеськa
lоpиДиЧна aкaдеMiя y М.
Кисвi"  3 l  с iчня 20|4 p. '
(PoЗpoбКa нaBчaЛЬнo-
MетoдичHoГo кoN4пЛексу 3
ДисциПЛ iHи
( l нтеЛекTуалЬнa
влaснiсть>, свiдoцTвo пpo
п i .цвиЩення квал iф iкau i i
l2CПB 0О2О29

l) C.laж pобoти в ПдЦ,l.У
бiльtше l5 poкiв
2) нaявнiсть нayKов()Т
tlyблiкаuii i'
| lсpIoдичнoМy видaнн|.
яке вKЛЮчеHo дo
наукометpинних баз'
])  наявнiсть нaуКoвих
лублiкaцiй Y науКoвиx
BиДaннях. BкЛк)чr l|их дo
гlеpелiку tlaук()вих

фахoвих видaнь Укрajниi
4) нaявнiсть BидaнoГо
Il l l lpуЧника чI1
HaBЧaлЬногo пос iбникa.

5)  нaявн iсть  виДaних
нaвч.шЬHo-меTo] lич  Hих

t toс iбник i  в .
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Чинники yспiшrнoгo
пpaцевлaшryBaнHя

lвaнoв B 'ячеслaв
lвaнoвич

.{ouент кaфелpи
<Mеталopiзaльнi
веpстaTи Ta
iнстpyменти>

ЖДaнoвський
метaлypгiйний iнститyт
(t967 p.)
<Tех нoлoгiя
мaшинoбулyвaн ня,
метaлopiзaльнi веpстaти тa
i нстpуме нти>
iнrкенеp-мехaнi  к

КaнДиДaт теxнiчниx нaук
05.03.0l <Пpouеси Ta
MaшиHи меxaнiчнoТ
oбpoбки; aвтoмaтич нi л i нiТ>,
Дoце}rт пo кaфелpi
<Mетaлopiзал ьнi веpстaти тa
i  нстpyменти>; <ПiДвищення
пpoДyктивнoстi обpoбки
зносoстiйкиx сталей з
викopистaннЯм
теxнoлoгiчнoгo TеПЛa
нaгIЛaBЛення))

lПК' ПДTУ свiДoЦтвo,
l2CПК 6|640з теMa
<oбзop paбoт пo
иссЛеДoBaнию пpoцессa
pезaния MaTеpи€Iлoв в
гopячеM сoстoянии))'
2 0 1  5  p .

l ) Cтarк poбoти в I lflTУ _

бiльше'30  
poк i в

2) нaявнicть нaуКoвих
пyблiкauiй у нaуков],|х
Bида}Ittяx' BкЛюЧеllиx до
пеpелlкy ]lаvКовиx

фaхoвих вилaнь УкpаТни;
3) наявнiсть видaHих
нaBчilЛЬнo.l4е.гoJlич н их
пoсiбникiв.

Метaлopiзaльнi веpстaти
(з6)

Сaмотyг iн Cеpг iй
Caвел i  йoвич

Пpoфесop, зaвiДyвaч
кaфелpoю
<Mетaлopiзальнi
Bеpстaти тa
iнстpyменти>

Ж.цaнoвський
метaлуpг iйниЙ iнститут
( l e 8 l  p . )
кoблaднання та теxнoлoг iя
зBapЮB;L,l ЬнoГo
виpoбництвa>
iнженеp-мехaнiк

[oктop
0s.03.07
технiч нoТ

теxнiчниx нayк
кПpouеси фiзикo-

пpoфесop пo
<Mетaлopiзaльнi

oбpoбки>;
кaфeлpi

BеpсTaти тa
l  l ]сTpyMеHTи));

<Teopeтиvнi i теxнoлoгiчнi
oсHoBи кoMплексHoгo
змi  цнення
i нстpументальних
матеpiалiв з BикopистaHняM
BисoкoкoHцrHтpoBaнoГo
ПЛaЗМoвoГo нaГpiBу)

BиДaння пiДpyЧникa 3
гpифoм MoH УкpaTни
к[ефектьr. кoнтpoЛЬ И
yпpaBлеllие кaЧeстBoM
свapки и poДсТBе}|}lЬ|х
пpoцессoв), 2О|4 p.

I) Cтarк poботи в l lДТУ _

бiльшtе
30 рокiв
2) нaявнiсть ttaуковoi
публiкauii у
пеpioлинному ви, laннi '
якr BкЛIоЧоIiо j lo

нaукoме'гpинних бaз.
3) нaявнiсть ||ayкoBих
публiкauiй у нaукoвих
Bидaннях .  вю|к ) t | еHих  Д0

пеpеЛlку ltaукoBих

фахoвиx ви.Цаttь Укpaiни:
4) нaявнiсть видaнoГо
Пulpyчникa чи
нaBчitЛьHoГo l t t lс iбникa,
5) tlpl.aнtзaLttйltа робо.га l,
']акЛaдaх 

осR!l.и нa

посaдaх ксpiвника
кaфелpи'
6) нaявнiсt.ь видaних
l JавЧzш ь}lo-мс.г()j l14ч 1| их

пoсiбникiв.

Кoм п'ютеpнi технoлoгt i
веpстaтоi нстpyMr нтaЛ Ьгo

виpoбниuтвa (36)

Maзyp Bлa.цислaв
oлексaнДpoв иv

,{ouент кaфедpи
<Mеталopiзaльнi
веpсTаTи тa
iнстpyменr.и>

Пpиaзовський , rеp>кавний
технiчний унiвеpситет
(2000 p.)
<oблaднання тa технoлot. iя
зBapюBiUrЬнoГo
виpoбн иЦтвa>
iнженеp-мехaнi  к

Кaн.ци.цaт технiч них нayк
05.03.07 _ кПpouеси фiзикo-
теxнiчнoТ oбpoбки>;,цoценТ
пo кафелpi <Mетaлopiзальнi
BеpстaTи тa iнстpyменти>;
кФopмyвaння
мoлифiкoвaних шapiв 3

Bидaння ПiДpучника з
гpифoм MoH Укpаi.ни
< I нстpyментaльнi
матеpiали: влaстивoстi тa
змiцнення> 20|2 p.
lПК, ПlITУ свiдoцтвo,
12СПК 468 теMa

I) Cтarк робоr.и в ГI.Il.l.У _

бiльшtе
l  0 pокiв
2) наявнiсть ttaукoвоi
публiкаuii y
пеpioДиянoму виданнi '
Якr BкJIЮчсl.|o дo
наyкoметрин них бaз;
3) нaявнiсть llaукоBих

l 8



yЛЬтpaдиспrpс}lolo ЛитoЮ
стpyкTуpoЮ B
iнстpyментaльниx сТаЛяx
пoBrpxнrBoЮ ПЛaзМoBoЮ
oбpoбкoю>

кПi.цвищення
пpaцезДaTнoстi piзaльнoгo
iнстpyментy BКДH))'
2 0 1 5  p .

публrкauiй y нaукoвих
видa | I l | я х .  8 кЛюче | l и x  дo

псpелiку нayКoвих

фaхoвих видaнь УкраТни;
4) нaявнiс.l.ь видаHoг{J
пiдpучникa чИ
Haвч fu IЬ t l о гO  t l o с i б t l и ка :

5) наявнiсть BиДaниx
нaвчtш Ьнo-]\,'сl.oЛиЧ н их
пoсi  бникi  в,

Hoвi технoлoгii, метo.ци
MrхaнiЧ HoТ oбpoбки (36)

Caмoтуг iн Сеpг iй
Сaвелiйoвич

Пpoфесop, зaBiДуBaч
кaфелpoю
кMетaлopiзaльнi
веpстaTи тa
iнстpyменти>

Ждaнoвський
метaлуpг iйний iнститут
(  l e 8 l  p . )
кoблaднaння тa rеxнoлoг iя
ЗвapЮвaJ ЬнoГo
виpoбниЦтвa>
i нже неp-механi  к

floктop теxнiчних Hayк
05.03.07 <Пpouеси фiзикo-
теxнiчнoТ oбpoбки>;
пpoфесop пo кaфелpi
< Mетaлopiзaл ьн i веpстaти тa
iнстpумеrrти>;
<Теopетиннi  i  теxнoлoг iчнi
oснoBи кoМПЛеКсHoгo
змiЦнення
iнсщyментaльних
мaтеpiaлiв з BикopисTaннЯМ
Bисoкoкoн ц €HTpoвaнoгo
пЛaЗMoвoгo нaгpiву>

Bи.цaння Пi.цpyЧникa з
гpифoм MoH УкpaТни
<flефектьI, кo}ITpoЛЬ vI

упpaBЛеHие кaЧrствoМ
сBapки и poдстBенIlЬlх
Пpoцeссoв)) ,20|4  p .

l) Стairt pобo,l.и в l lll.l'У _

бiльше
30 poкiв
2) наявнiсть наукoвоi
публiкaui i  у
перlollичllo]!i! ' виДаHнl.

яке  вКЛюЧсн()  l l o
нaукомс.гриv них баз:

3)  нaявн iс ' t .ь  HaуКoBих

публ iкаu iй  } '  l l aуКoвих

в и Д а н H я х .  в К Л к ] ч с н и х  д ( )

пеpелiку' HayКоBих

фaхoвих виДаt tь  УкpaТни;
4) наявнiоr.ь BиДaнoГo

Пulруч |lикa чи
HaBчaЛЬHtrГо пoс iбникa.

5) oрганiзаuiйнa ptlбoта v

3aКЛaЛaх освiти на

посaдaх кер iв l rикa

кафелpи;
6)  наявн iсть  I ]и] lаних

нaBч.шЬl ]o .ме. |  o] tич Hих

пoс iбник i  в .

Спецтехнoлoг iТ
pеMoнTнoГo виpoбн и Цтвa

(s4)

Сaмoтуг iн Сеpг iй
Сaвел i  йoв ич

Пpoфесop, 3aBiдyBач
кaфеДpoЮ
кMетaлopiзaльнi
BеpстaTи тa
iнстpyменти>

Ждaновський
MеТаЛуpГ iйHий iнститут
(  l e s  l  p . )
кoблaднанrrя  Тa ТехнoЛoГ iя
3BapЮBaЛ ЬнoГo
BиpoбI.lицTвa))
iнженеp-мехaн i  к

.{oктоp Tеx Hiч H иx нayк
05.03.07 .  ((ПpоЦсси фi  lикo-
TеxHiЧ нo.i oбpoбки>;
Пpoфесoр пo кaфелpi
кMетaлopiзaл Ьнi BеpсTaТи Ta
iнстpyменти>;
кТеopетиннi  i  теxнoлoг iчнi
oсHoBи кo|\4пЛексHoгo

змi  цнeння
i нстpyме нтaл ьн иx
МaтеpiaЛiB з BикopисТaнHя|\4

BиДaння ПiдpyЧникa з
гpифoм MoH УкpaТни
<[ефектьr, кoнтpoЛЬ И
yпpaBЛение кaЧествoM
сBapки и poДсТвеHнЬ|х
ПpoцессoB))' 20|4 p.

l) С.гalr< poбoти в IUI.I.У _

бiльшс
30 poкiв
2) нaявнiсть нaуковоi
публiкaui i
l lеplo/ ' lичt loМу ви,|tаt lH|.

якс вкJl lочеl l() / l .()

наукоl l tстpин них бaз.

3 )  нaявн i с т ь  нaуKoBих

пубrrrкаuiй y tlауК()Bих
виl laннях. BкЛloчсних Дo
перелiку наyК()вих

фaхoвих виztaнь Укpaiни.
4) t taявнiс.гь l ]идat{oГo

l 9



висoкoкoн цeнтpoBaHoГo
11Лil3MoBoГo нaгpiBy))

Пlдpуч||икa чи
нaвчiU|ьlt()го пoсiбl|икa;
5) opгaнi lauiйнa poбo'гa у
3aкЛaдaх oсвlТи нa
Пoсaдaх кrpIR|{икa
кафедpи.
6) l|аявll lстЬ aидa}|их

l|а8чilЛ Ь1|()-меТoдич t|их
поо iб l tик iв .

MoДелювaння Пpoцесс iB

фiзикo-теxнiн rroТ
oбpoбки (36)

Maзyp Bлaдислaв
oлексaнДpoвин

!ouент кaфелpи
кMетaлopiзaльнi
BеpсTaTи тa
iнстpyменти>

Пpиaзoвський леpжaвний
технiчний yнiвеpситет
(2000 p.)
кoблaднання та технoлoгiя
3BapЮB.LЛ ЬHoгo

виpoбниЦтвa>
iнженеp-мехaнiк

КaндиДaт технiчних нayк
05 .0з .07  <Пpouесиф i зикo -
технiчнoi oбpoбки>; ДoценT
пo кaфелpi кМетaлopiзaльнi
Bеpстaти тa iнстpyменти>;
<Фopмувaння
мoлифiкoваних шapiв ]
yЛЬTpaДисПеpсHolо ЛитoЮ
сTyкTypoЮ в
iнстpyментaльниx сTiшяx
ПoBеpхHеBoЮ пЛaзMoвo|о
oбpoбкoЮ))

BиДaння пiдpyvникa з
гpифoм MoH УкpaTни
< l нстpументaльнi
мaтеpiaли: влaстивостi тa
змiцнення> 20|2 p.
12СП К 468 TеMa

<П iдвищення
Пpa цезДaTнoстi piзaльнoго
iнстpументу BКДH)),
201 -5  p .

l) Стaiк poботи в Il/l.I.У -

б iльше
l 0 poкiв
2\ lrаявtriс.гь нaукtlвtli
публiкar l i i  у
псp l ( ' lиЧ l Ioму вида l I t I l .

яКе вкJlюЧеl|() , ' lо
ttаукtrмс-tpи.t них баз;
з)  нaявt t i с ' гь  нayкових
r r1 'б - r r i каr t iй  v  1|аук()Rих

BиДaннях.  вкJIК)чс l |их , I lO

l tеpел iку  HaукOвих

tpaхoвих вилaltь Украittи:

4) нaявttiсть RиДal|0|.O

п iлpу l t rика чи

l lавчaЛ Ь l | (} I1)  п t l с iб t tикa;

5  )  нaявt t i с . гь  ви j lа | |их
||aaчaЛ Ь| i().Мс.гo]lиЧ lIl-tх

пoс iбник iв .

Toч нiсть тa нa.цi й нiсть
метaлopiзал ьн l.tx

веpстaтiв (36)

Бс'л я кoвс ь ки й
Bалеpiй Пaвлсlвич

flouент кaфелpи
<Mетaлopiзaльнi
Bеpстaти тa
iнсщyменти l>

oдеський пoлiтеxнiчниЙ
iнсти. l .ут ( l95a p.)
<Тех нo.ltoгiя
Maш инoбу jtуBaн ня))
iнженеp-мехaн iк

Кaн:lиДaт те x н iч tl и x нay к
05 . l 7 l  <Теop i я  o бpoбки
piзaнням>, ; l lol lеHт пo
кaфелpi < Mеталopiзaльtt i
веpстaTи тa i}rстpуМеHTи);
<Пi .цвищення
ПpollyкТиBl- loстi сBеp,цЛiHlJя
x<apoстiйких стiшей зa
paxунoк кol-|стpyкTивних
вдoскoHЕшеHЬ i HстpyMеHту))

IПК' ПДTУ свiДoцтвo'
l 2СПК 6 |640|  теMа
кToчнoсть
п03и циol]ирoBaHия
paбoчиХ opгaнoB
МеТzlЛЛoprжуl-ttиx стaн кoB
с  ЧПУ) ) '  20 l5  p .

I) Стalк рoб<lr.и в ГU(.l.У '

бi,lrьrlе 4() poкiв
2') нaявlliс'гь нayк()l|их
публiкatt iй } '  l lауК() l}их
Bидан t l я х .  B к J |Юче | |их  . l l O

пеpеlr iку'  Hа\'к()t}их

фaхoвих  ви , t aнь  Укрa i t t и :

.]) ttaявtt iсгь Bи,I la l|() l .()

t | lДруЧника  чи

наBчaЛ  Ьн ( ) t  ( )  l I o с i бника .

4 )  нaяв t t i с . г ь  ви ] t a l | и х

Haвчiul ь}lO.ме'I(),ци Ч l l  и х

l  l t l с i бни  к i в .

Пеpспективнi  нaпpямки
po3BиTкy

BеpсTaтoбyду,вaння (36)

lвaнoв B.ячеслaв
lвaнoвич

Дoцент кaфелpи
<Mеталopiзalrьнi
BеpстaTи тa
iнстpyменти>

Ждaнoвський
МеTaлуpГiйний iнститут
(1961  p . )
<Tех нoлoгiя
Мaш и нoбУдуBaн ня'

КaндиДaт.  технiчних Hаук
05.0З.0 l  _ <ПpoЦеси тa
Maшини мехaнiч нoТ
обpoбки; aвтoмaтич нi л i rri i>,
дoцеl{T Пo кaфеДDi

lПК' ПДТУ свi.цoцтвo,
l 2С I lК  6 |640з  теMa
<oбзоp paбoт пo
иссЛеДoBaHиЮ Пpoцесса
DеЗaния MaеDиaлoв B

l) Сrаrк pобо.t.и в II/l.|.У _
бiльше
30 pокiв
2\ нaявtt iсть l |а\ 'к()Bих
пvблiкaцiй } '  наукoвих
видaннях .  B кЛК )че l l и х , l l o
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МrтtulopiзzшЬнi BrрсTaти Ta
i нстovменти>
iнrкенеp-мехaнi к

к Mетaлopiзaл ьн i веpстaти тa
i нстpyменти> ; <Пiдвищення
пpoДyктивнoстi oбpoбки
зHoсoстiйких стaлей з
виКopисTaнняМ
теxнoлoгiчнoгo тrПЛa
нaплaвЛеl{ня))

гopяЧеМ сoсToЯHии)'
2015  p .

ПеpеЛlКу нaукoвих

фaхoвих вилaнь Укpaiни;
3) нaявнiсть Bи.Д.aних
HaBЧ.lл ьl lo-МетoдиЧ t| их

посiбникiв.

Теxнoлoг iчнi  системи

фiзикo-технiv нoТ
oбpoбки (З6)

Сaмoтyгiн Сеpгiй
Сaвел i йoвич

Пpoфесop, зaвiдувaн
кaфелpoю
<Mетaлopiзaльнi
BеpсTaTи Тa
iнстpyменти>

ЖДaнoвський
метa'rуpгiйний iнститyт
(  l 9 8 l  p . )
кoблaднан ня тa технoлoгiя
ЗвapЮBаJI Ьlloгo

BиpoбницTBa))

iнженеp-меxaнiк

floктop технiчних нayК
05 .0з .07  <Пpoшесиф i зикo -
технiчнoТ oбpoбки>;
пpофесop пo кaфелpi
<Mетaлopiзальнi веpстaти тa
iнстpументи>;
кТеopетиннi  i  технoлoг iчнi
oснoBи кoМпЛексHoгo
змi  цнення
i нстpyментaльниx
мaтеpiaлiв З BикopистaI]няM
Bисoкoкoн це I]тpoBaнo го
пЛaЗMoBoгo нaгpiвy>

Bи.цaння пiдpyнникa З
гpифoм MoH УкpaТни
к!ефектьr, кo}tTpоЛЬ v1
yпpaBлrHие кaчrсTBoM
свapки и po.цстBенHЬlx
ПpoцrссoB)), 20|4 p.

l ) Стaж pоботи в ПllTУ -
бiльrше
30 poкiв
2) нaявнiсть науковoi
lrублiкauii y
ПеpIодиЧHol',|у Bидaннl.

яке BкЛюЧе|lo дo
нaукoмещиvних бa l ,

З)нaявн iсть  HaуКоBих

публ iкau iй  у  нaукових

BидaннЯх' вКJIlочених Дo
пеpелiку HayКових

фaхoвиx вилaнь УкpaТни;

4) нaявнiсть BиДaнoгo

ПlДручниKa Чи

}tаBЧiЦЬнoГo посiбникa;

5) opгaнiзauiЙнa poбoта y

3аКЛадaх oсвlТи Ha

!|oсaдaх кеpiвникa

кaфелpи:

6)  нaявн iсть  вида}|их

llaBчiU| Ьl-|O-мс гojlич н их

t lос iбник iв ,

Гoлoва кo.мicii. =€- О.О. Баpанoв
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5. MATЕPIAЛЬHO-TЕхHIЧHЕ ЗAБЕЗПЕЧЕHIIя
ПIДГoToBки ФAхIBЦIB

Пpиaзoвський деpжaвний технiчний yнiверситет нaлiнус l6 нaвчaльI{иx кoрПyсiв, 1
ГyрTo)киТoк, .Йaльнro, 

З нaвчaльнi лaбopaтopiТ, нaBчaЛЬнo-спoртивний кopПyс'
пpoфiлaктoрiй тa сПoрТиBF{o-oЗДopoBЧий тaбip.

Приaзoвський деpжaвний технiчний yнiверситет нaлiнyс: l6 нaвчaльниХ кopПyсiв, l
ГypTo)киToк, .liaльнto, 

3 нaвчaльнi лaбopaтopiТ. НaBЧaЛЬIlo-спopтивний кopПyс'
П лaктoрiй Ta сПopТиBнo-oзДopoв чиЙ т aбi

Ns
зl

Aлpесa
пpимiше

ння

Bлaсник
мaйнa

ГLлoщa
(кв.  м.)

[oкyм
енТ нa
ПpaBo
BЛaснo

ст i
(свl.цoЦ

твo)

Дt )ГoBlp opеH.ци
[oкyмен

T Пpo
вiДпoвiд

нiсть
сaнiтapн

ИNI

HopМaМ

{oкумен
т Пpo

вiдпoвiд
нiсть

BиМoГaМ
ПрaBиЛ

Пoже)lttlo

Т безпеки

[oкyмен
T Пpo

вiдпoвiд
нiсть

HopМaМ з
oXopoни

п n а l l i" r - * '

Сщoк
.III I

.цoгoвo
pv

opеНДи
(з-по

)

Haявнi
сТЬ

.цеp)кaB
нoj.

pе€сТp
aцir.

Haявнi
сTЬ

нoтapia
ЛЬHoГo
пoсвi.ц.t

е н H Я

ByЛ.
Aпaтoвa,
t  1 5

ДBHЗ
кП!ТУ>

t6940,
2

СAA
Ne
488086

т т

I вyЛ.
Aпaтoвa,
I  l 5 a

.цBHз
(ПДТУ)

4 5 6  t . 8 сAA
Ns
488086

J ByЛ.
Aпaтoвa,
l  l 5 б

ДBHЗ
(ПДТУ)

7602.6 САA
Ne
488086

+

А ByЛ.
Гpеuькa,
29

ДBHЗ
кП!TУ>

r858 ,9 СAA
Ne
488088

т т +

5 ByЛ'
Унiвеpс
ИTеTсЬкa

, 7

ДBHз
(ПДTУ)

1 ) \ ) 1

5
СAА
ЛЪ
488087 +

6 ByЛ.
Кaзaнце
вa,  l  6a

ДBHЗ
кП{ТУ>

I  140 ,8 СAA
Ne
488089

+ +

l ByЛ.
Aпaтовa,
l  l 5 в

ДBHЗ
(ПДТУ)

1 5 8 6 . 8 СAA
Ne
488086

+

8 BуЛ.

Тaгaнpoз
ькa, 1 7

ДBНз
(ПДTУ)

2з7 6 .з сB l . цoц

твo ,]'ф
i l l

+ т т

9 BуЛ.

.Кaзaнце
вa.  3a

ПRI-. l?
(ПДТУ)

3910 . 9 с B I д o Ц

тво ЛЪ
49З

т

10 ByЛ.
Aпaтoвa'
140

ДBHз
(ПДТУ))

5 6 S 7  S сB lДoц

твo Ns
4 8 1

т т

l l Пp.
Mетaлyp
гiв, 54

ДBHз
кП{TУ>

628з'9 ЯЯя
N9
3395  86

+ +

t2 вyЛ.
AПaToBa,
| з 2

ДBНз
кПflТУ>

4941,6
0

с B l , 1 о ц

твo Ns
J J

т f

l 3 вyЛ.
Aпaтoвa,
l  l 5 г

ДBHЗ
(ПДТУ)

4.72.З0 СAА
Ne
488086

т + т

22



Ne
зl
П

Aлpесa
пpимiше

ння

Bлaсник
мaйнa

Плoщa
(кв .  м . )

.(oкyм
еHТ  Ha

Пpaвo
вЛaсHo

стi
(св iлou

твo)

[oгoвip opеHДи
!oкyмен

Т Пpo
вiдпoвiд

нiсть
сaнiтapн

и M

HopMaМ

.(oкумен
Т Пpo

вiдпoвiд
н iсть

BиМoГaM
ПpaвИЛ

Пo)ке)t(нo
i  безпеки

.{окyмен
Т Прo

вiдповiд
нiсть

HopМaМ з
oхopot|и

п n а  l t i

Стpoк
дiТ

.цoГoBo
pу

opеH.ци
(з-пo

)

Haявнi
сTЬ

.цеpжaB
нot.

pессTp
aц iТ

Haявнi
сТЬ

нoтapia
ЛЬнoГo
пoсвiдч

е Н H Я

l 4 ByЛ
Aпaтoвa,
l  1 5 д

ДBHЗ
кПДТУ>

285,60 СAA
Ns
488086

т +

l 5 вyЛ.
Aпaтoвa,
l  l 5 е

ДBHЗ
кП[ТУ>

З25'40 СAA
,\lЪ
488086

+

16 ByЛ.
Aпaтoвa,
l  l 5 ж

ДBHЗ
(ПДTУ))

5 80,80 сAA
J\Ъ
488086

+ + f

Стyлентськa TДaЛЬня - зaГaJlЬнa ПЛoЩa 3l14,0 кB'M.. Ha 530 МiсцЬ. BBеДенa B
екcПЛyaTaцiro y 1980 poui. Пpoвелений кaпiтaльI{ий реМot{T сисTеМи Bo.цoПoсTaЧaння Ta
кaнaJriзaцiТ, кaпiтaпьIro-BiДбyДoвний pемot{T ЛiфТy. реМoнT oбiдньoТ За-ци нa 100 пoсaдкoвих
Мiсць.

2 гypтoжиToкa _ ЗaГaЛЬF{a ПЛoш(a l0l  l  l .4 кв.м',  збyлoвaниЙ у |974 poцi. ПpoBе,це}rий
pеМoHT М'якoГo .цaХy, pекoнсTpyкцiя .цaХy Прибy,цoBи. кaПiTaЛьHий pеMoнТ сисТеМи
BoДoПoсTaчaHня Тa кaнaJ'riзaцiТ" кaпiтaЛЬнo-Bi,цбyДoBrrий реМoHТ лiфту. кaПiTaлЬний pемoнт
ПpиМiЩенЬ ПершroГo Ta .Ц'еB'яToГo ПoBерхiB. ПoToЧний ремoнт ПpиМitЦеHь .црyГoГo. ТpеТЬoГo
Ta ЧеТBеpToГo ПoBеpХiв. кaпiтa,rЬHий pеМoнT сaнByзЛiB.

Спopтивнo-oзДopoBчий тaбip - зaГaЛьнa ПЛoпIa |997,2 КB.М.. ПpoBеДеt{ий pемoнт лaху
ТДaльнi, кaПiTaЛЬний pемoнт сисTеMи кaнaЛiзaцiТ тa вoДoпoсTaЧaння ihaльнi. pекoнсTpyкцiя
сисTеМи пiлiгpiвy BoДи y Тдaльнi" pекol{сTpyкцiя сaнвyЗЛy схiднoТ ЧaсTини Taбoрy,
BЛaIПTyBaння Дylliy ГapяЧoТ BoДи'

Taким чинoМ' зaГaЛЬний сTaн }IaBЧaJIЬI{иХ кopПyсiB Ta ГypТo)киткiв yнiвеpситетy
вiдпoвiдaс caнiTapl{o-теxнiчниM нopмaМ i зaбезпенyс нaлежнi yМoBи Д'ЛЯ [IaBЧ€LгIЬl{oГo
Пpoцесy.

Мaтеpiaльнo-ТехHiЧт{a бaзa нaBЧaЛЬних лaбopaтopiй, ayДиТoрiй Ta МaйсТеpеHЬ
вiдпoвiдaс нaвчaльнiй прoгpaмi" ПЛaнyсTЬся lТ ПoнoBЛеt{t{я HoBиМ облaДнaнням Ta
ПpиЛaДaМи.

Стyленти ylriBеpсиТету MaЮTЬ МoжЛиBiсTЬ oз]IopoBИТ|4cЯ тa пpoйти кypс
ПpoфiЛaкTиЧнoгo лiкyвaння без вiлpивy вiд ЗaняТЬ. Цiй метi сЛy)киTЬ сaIraТoрiй-
ПpoфiЛaкTopiй yнiвеpсиTеTy. УнiвеpситеТ Мa€ сТyiценTсЬкий oзлорoBЧo-сПopTивний тaбip
кoлiмп>' y якoМy вiДпoчивaють бiльrпе 1000 сry.цеF{ТiB. виклaДaчiв тa спiвpoбiтникiв'

Усе це .цoзBoЛя€ ГoBoриТи Прo нaЛе)t(нИй сTaI] рOзBиTКу сolliaлЬнoТ iнфpaстpyктypи
ПДТУ тa iT вiдповiднiсть BиМoГaM BиЩoТ tIJКoЛи УкpaТни.

У 2016 poui 100% BиПyскникiв пpauевлaш]ТoBaнi Зa сПецiaЛЬнiстю.
Ha кaфелpi кMетa'ropiзaЛЬнi BеpсТaТи Тa iнстpyменти> ПpoвoДиTЬся спецiaJTьI-Ia

пiДгoтoвкa MaГiсTpiB. .Цля Цьoгo с Bсе неoбХiДне МеToДиЧне Ta МaTеpiaJrЬне зaбезПеЧенtlя
кypсiв згiднo З нaBЧaJIЬниМ ПЛaнoМ.

Бiльrпiсть виклa.цaчiв (80%) Мaс пpaктинний дoсвiд рoбoТи нa пiдпpисмствaх
мaшинoбyдiвнoТ Ta МеТaTypгiйнoТ гaлyзi. лo HеДaBнЬoГo Чaсy пoстiйнo BеЛи нayкoBo-
ДoсЛi.цнi poбoTи з прoблем пiДвиЩення якoсTi тa нaдiйнoстi в пpoмислoвoстi i впрoвaлжень
пpoГpесиBниХ TехнoЛoгiй y BиpoбницTBo.

Кaфелрa Maс 2 спецiа.'riзoвaнi лёкцiйнi ay,fиTopiТ' 4 нaвчa.,rьнi лaбopaтopiТ,
лaбopaтopiкl oбчислroвaльнoТ технiки, oснaщенy 9 сyнaсними кoмп'tотеpaми. кaбiнет

Гoлoва кo,Micil. О.О. Баpанoв
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кypоoвoГo Ta^ДиIlЛo]\,lrroгo ПpoекTyBaIIIIя. Зaгa,rьнa ПЛoщa yибoвих пpимiщень кaфедpи
скЛa.цaе 844 м".

.B ЛaбopaтopiТ метarrоpiзaльниx веpстaтiв 1.7 (182,15 м21 викoнyloTЬся лaбopaтopнi
pобoти пo МrTajTopiзaльним BеpсTaTaМ, експЛyaTaцiТ, oбслyгoByBaннЮ Ta prМol{Ty веpстaтiв.
Лaбopaтop iя oблaДнaнa 2 3 веpстaтa]\[и, BеpсTaтниМ IIpилa п'ЦяМ.

B ЛaбopaтоpiТ piжyuогo iнстpyментy 1.110 (1|2м2) IIpoBoДяTЬся лaбоpaтopнi poбoти
Пo TеПЛoTехнiцi i теплофiзики Пpoцесiв обpoбки мaтеpiaлiв, оснoвaм pобiтниuоТ пpoфесii,
oблaднaннIо Ta теxнoлoгii фiзикo-хiмiuнoТ oбpобки мaтepiaлiв, pilкyuoмy iнстpyментy,
сисTеMa]u aBToМaTиЧнoгo кеpyBaIIня BеpсTaTaМи, теopii piзaння. Лaбopaтopiя oснaЩенa
неoбхi.цниМ кoМПЛектoм pilч^roгo iнстpyмeнтy' гiлpaвлiчнoгo oблa.цнaння, вимiptоBaJlЬнoгo
iнстpyменTy, a Taкoх( TpЬoMa pобoтaми.

B Лaбopaтopii ДoслiДження пpoцесiв piзaння 1.1 1 1 (З4,5 м2) BикoIlyIoTЬся
лaбopaтopнi poботи пo теopiТ piзaння, технoлoгiТ iнстpyменTaJlЬнoгo виpобництвa, гiДpaвлiцi
Ta гiдpо- ПI{еBМoПpиBoДУ, теxнoлoгiям веpстaто-iнсTрyменTilЛЬI{oГo виpобництвa.
Лaбopaтopiя oблa.цнaнa llpиЛaДaМи .цля BиBчеI{IIя Ilpoцесiв piзaння (3 iнстpyментальнi
мiкpоскoпи), пpилaдaMи .цЛя вимiprовaння TвеpДoстi мaтеpiaлiв.

B лaбopaтopiТ кoмп,roтеpнoi технiки (ayд.315' ПЛoщa 55,5 N1") BикoII},IoTЬся
лaбopaтоpнi i пpaкти.rнi pобoти Пo oсIIoBaМ aBToМaTиЧIloгo ПpoекTyBaIIIIя МaIIIиtI,
aBToМaTизoBaнoМy IIpoектyBaIIнЮ веpстaтiв Ta iнстpyментiв, a Taкo)к poзpaxyllки Пo
кypсoBoМy Ta .циIIЛoМHoМy IIpoекTyBaIrнIo.

Кpiм тогo' B IIaBч€lJIьнiй Дiяльнoотi BикopисToByIoTЬся ЗaГi}ЛЬнo yнiвеpситетськi
ayлитоpii тa лaбоpaтopiТ. Уоi ayлитоpiТ МaIoTЬ зa.цoвiльний сaнiтapно-технiчний сTaII.
Кoнтpоль зa .цoTpиМaIIIlЯМ BиМoг теxнiки безпеки скЛa.цaсTЬся з вxiДнoгo iнстpyкTa)кy Ta
iнстpyктaжУ Ha poбo.rиx мiсЦяx Пpи ПpoBеДеннi лaбopaтopllиx Ta пpaкTичIIиx ЗaняTЬ.
Bиpoбнинa сaнiтapiя i пpoтипoжежнa безпекa зaбезпеЧyloтЬоЯ згi.цнo з iсн}точими BиМoгaМи.
Пoстiйнo ПpoBaДяТЬся пpибиpaння пpимiщень Ta пpиBе.цrння B Пopя.цoк oблaДнaння;
ayлитоpii yкoМПJ{rкToвaнi зaсoбaми IIpoТиIIo)Itеlкнoi бeзпеки.

Maтеpiaльнo.теxнiчнa бaзa .цoЗBoЛяс ПpoBoДити пiдгoтoвкy стyдентiв Пo всiм

дисЦиплiнaм, Щo викЛa.цaIoTЬся. Пpедметнi ayлитоpiТ кaфедpи oснaщенi ПлaкaTaМи'
зpaзкaМи iнстpyментy Ta вyзлiв веpстaтiв. Лекцiйнa ayлитopiя Мaе кiноyстaнoвкy з

.цеМol{сТpaцiйним екpalloМ' якиiц BикopисToByсTЬся Taкoж пpи poбoтi з пpoекцiйними
пpиЛaДaМи (ЛЕTI' МynЬTиМеДiйний Ilрoектop, пoлiлioкс). .{o yнiкальнoгo облa.цнaння
вiдносяться дirочi веpстaтнi poботи. Пpoгpaмнi лaбopaтopнi i пpaктиннi poбoти повнiстrо
зaбезпеченi oблa.цнal{нllМ' IIpилa.цaMи Тa iнстpyменTaМи. Bлacний бiблioте.тний фo"д
кaфедpи скЛa.цaс 1000 пpимipникiв I{aBчaJIЬIIoi лiтеpaтypи.

Нa одногo сTy.цеI{Ta, щo IIaBЧarTЬся нa спеЦiaльностi 131 Пpиклaднa меxaнiкa
спецiалiзaцiя (8.05050204) <oбpобкa метaлiв зa спецTеxIIoлoгiями> ПpиЛяГa€ 140 N|"
нaBчaIIЬнoТ площi, Щo зIIaЧIlo ilеpеBищy€ iснyrоui BиМoги. Ha лiцензoвaний oбсяг пpиЛягaс
пo 84,4 *, 'aкo)кIloгo сTyДrI{Ta.

6. HAУкOBA ДIяЛЬ}IIсTЬ
oснoвним нayкoBиМ I{aIipяMoМ кaфедpи е poзpoбкa I{oвих кol{сTpyкцiй piзaльниx

iнстpyментiв i пpoгpесивIIиx технолoгiчIlиx пpoЦесiв oбpoбки, якi зaбезпеYyroть iстoтне
пi.цвиri{ення нaДiйнoстi i.цoвгoвiчнoстi Дeтaлей МaIIIиIl i iнстp1ълентiв.

flослiлlкення пpoфесоpiв кaфелpи БелякoBсЬкoгo B.П. тa lвaнoвa B.I. пpисвяченi
оптимiзaцiТ кoмбiноBaних спoсобiв oбpoбки вaжкоoбpoблroвaних мaтеpiaлiв, Щo e o.цIIиМ з
ефективних шляxiв пi.цвищення ПpoД}.кTивнoстi меxaнiчноТ обpoбки. Кoмбiнoвaнi спoсoби
пеpедбaualoTЬ BBrДення ДoДaTкoвoТ енеpгiТ B зоI{y piзaння для пi,цвишlеIrня енеpгoемнoстi
ПpoЦесy. Пpиклaдoм BBеДеI{IIя тепловoi енеpгii B зol{y piзaння с пiдiгpiв мaтеpia;ry Iпapy' Щo
Bи.шаЛясTьсЯ.

Гoлoва кoJvtiсii О.О. Баpанoв
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Maють шrиpoке Bизнaння Дoслiдження пpoфесopa Кpепaкa A.С. в oблaстi сТBopеHня
I{oBoГo ви.ЦУ piзa,тьниx iнстpyментiв, щo MaroTЬ BеЛикy вiбpoстiЙкiсть. КoнстpyкuiТ
piзaльних iнстpyментiв з пiдвищенoto вiбpoстiйкo}o Мa}oTЬ пiдвищенy стiйкiсть y пopiвняннi
зi сTaнДapTниМи, a тaкoж зaбезпеvyють пi.цвиЩення тoчнoстi i Зни)I(ення tпopсткoстi
oбpoбленoТ пoвеpхнi виpoбiв.

Для пiдвиlцеI{ня тoчнoстi oбpoбки Мaс зFIaчgHFlя Hе тiльки ЗМеF{IпенF{я сеpелньoТ
BrЛичиtlи сили piзaння, aЛе i зменtпення if кoлиBaHЬ, шIo ,ц'oсЯГaсTься сПрияТЛиBиМ ЗсyBoМ
пiд чaс циклiв poботи oкpеМиХ pilкyних Лез, pеГyЛroBaнняM тpиBaloсТi кoнтaкту piiкyнoгo
Лезa З ПoBеpхHеIo piзaння. BикoрисTaHня МеТoll iв" tцсl зaбезпенукlTЬ ЧaсТкoBе ЗaМикaHHЯ cИЛ
piзaння B xtopсTкoМy КoнТypi. Ha цЬoМy принuипi ЗaснoBaнa poбoтa неpв'янних фpез з
piзнoпoхилиМи сTpy)t(кoBиМи кaHaBКaMи. Сiлиiжнi piжyli гребiнки uих фpез викoнaнi пiД
piзними КyТaМи нaХиЛy .цo oсi. ПpиЧoМy нaйбiльul теxнoлогiчним с вapiaнт. кoЛи B
кoнсTpyкцiТ фpези ЧеpГy}oTЬся лвa piзнi КyТи F{aхиЛy.

I..{i iнстpуъlенти yспitпнo ексПЛyaTyBa,.rИся Ha зaBoДaх М. Кисвa' Moскви. Сaнкт-
Петеpбypгa. Mapiyпoля, Tyли тa iн.. ексПoнyBaЛИcЯ Нa BДHГ'

Кaфелpa .цoвгий Чaс aкTиBнo BеДе гoспoДapськi HayкoBo-,цoслiднi poбoти нa
ЗaMoBЛення нaйкpyпнitпих метaлypгiйних кoмбiнaтiв УкpaТни. тaких як BAТ <МMК iм.
Iллiчa>, BAT (МК кAзoвстaлЬ) Ta iнrшi' держaвнi нayкoвo.дoслiднi рoбoти нa зaМoвЛеннЯ
Мiнiстеpствa oсвiти Ta нayки УкpaТни.

oстaннiми poкaМи пiд кеpiвництвoм пpoфесopa Сaмoтyгiнa С.C. нa кaфелpi

рoзBиBaсTЬся нoвий нayкoвий I{aПpяМ - пЛaЗМoBе змiЦнення iнстрyменTaЛЬних мaтеpieшiв.
Ha пiдстaвi Дoслi:]жень pозpoбленi теopетиннi i технoлoгiчнi oсHoBи ПoBеpХнеBoГo
змiцнення piзaльнoгo iнстpyментy piзнoгo фyнкuioнa.'rьнoГo ПpиЗHaЧеHня iз стar]ей i сплaвiв
З BикoрисTaнняМ як Д)кеpеЛo нaгpiвy BисoкoкoHцеЕ{ТрoBaHoГo ПЛa]МoBoГo сTpyМеня.

Пpи плaзмoвiй oбpoбцi. як i пpи oбpoбui iнtпими кoнценTpoвaниМи ДжеpеЛaми
енеpгiТ _ Лaзеpt{иМ ПpoМенем i електpot{ниМ ПpoMенеМ. j-loсяГaсТЬся якiснo нoвий, вишIий
piвень ексПЛyaTaцiйних влaстивoстей iнстpyr,тента.rIЬ].{их мaтеpianiв' Пpoте ПЛaзМoBa
oбpoбкa в пopiвняннi з 'тaзеpнoю i еЛеКTpoF{I{o-ПpoМеHеBoЮ Мaс pял технiкo-екoнoмiчних
ПереBaГ - бiльrш Bисoкy ПpollyкТиBнiсть, екoнoмiчнiс,гь. хapaкТеpизyсТЬся ПрoсТoToto i
дoстyпнiст}o усТaTКyBaння, BеЛикиМи poзмipaми змitIненoТ Зoни.

Пpaктинне BикopисTaння poзpoблених теxнoлoгiй змiЦнення iнстpyментy нa
мaшинoбyДiвних i метa.lrypгiйних пiдпpиемсTBaХ ДoзBoЛяс oТpиМaТИ ,зHaчHИй еконoмiчний
ефект зaBДяки зни)I(rннIo тpyлoмiсткoстi i пiДвиЩеннЮ пpo.цyкТивностi oбрoбки, зt{и)ttеннto
BиTpaT iнстpуъ,rентy' екoнoмiТ лopoгих iнстpyментaЛЬHиХ i нaплaвлroBaЦЬниХ мaтеpiaлiв,
екoнoмiТ еI{еpГrTичних pесypсiв.

19.12'20|6 poкy в спеupaлi HТУУ (КПI) вiлбyлеться ЗaХисT лисеpтaшiйних poбiт нa
здoбyття нayкoBoГo сТyПеня кaнДиДaTa технiчних Hayк aсисТентiв кaфелри кMетaлoрiзaльнi
BеpсTaTи тa iнстpyме}lTи)) Гaгapiнa B.o. тa Кyлiнoвoй К.B.

Poзpoбленi технoлoгiчнi Прoцеси вi,цнoвлення i змiцнення iнстр1'мент1, рiзнoгo
фyнкuioнaлЬнoГo ПpиЗнaLIенFlя yпpoвaлженi Ha пiлприсмствaх Мaрiyпoля"
!нiпpoпетpoBсЬкa, Apтемoвськa" Зaгropiжхся" Гopлoвки. Biтебськa" Електpoстaлi. Bopoнежa.
Тaшкентa тa iншиx мiст.

Зa чaс iснyвaння кaфелpи кMетaлopiзaтьнi BерсТaTи тa iнстpyмеЕIТи) BПpoBaДх(енo
Пoнalц l00 poзpoбoк iз знaчниМ екoHoмiчним ефектoм" oпyблiкoвaнo бiльrше l000 poбiт"
oТpиМaнo ПoHaД 400 aвтopських свi, 'Ioцтв i пaтентiв нa BинaХoДи. ЧaсTинa з Hих - спiльнo iз
сТy.ценTaMи.

Спiвpoбiтники кaфелpи pеГуЛяpнo беpyть yЧaсTЬ в poбoтi мiжнapoлних кoнфеpенцiй.
семiнapiв, кoнгpесiв. Pезyльтaти нayкoBиХ Дoслi.цженЬ pеГyЛяpнo пyблiкytoTЬся нa стoрiнкaх
BеДyчих BиДaнь y ToMy числi y Е{ayкoBиx фaхoвих Bи.цaннях УкpaТни ТaкиХ як жypнaJlи
кBiсник П.цTУ), кЗaхист метa,тypгiйних МaII]ин вi.ц пoлoмoк> тa iншi.

Гo.,toва кo-мicii o.О, Баpаt1oв
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7. MIжнAPOДI{I зB'ЯЗки

Мiжнapoднi зв'язки тa poбoтa кaфедpи <Метa.пopiзaльнi BеpсTaTи тa iнстpyмеIITиD
IТoJU{Гar B l{aсTyПIioМy:
1) спiльнo з пpoфесоpом ЛещиItсЬкиМ Л.К., щo МеIПкae в CIIIA, Зa oсTaIIнi 3 pоки
}IaДpyкoBaIIa cTaY|Я в х<ypнaлi <Wеlding journal>. Пiдгoтoвлrl{o Ta нaДpyкoBal{o нaвчaльний
пoсiбник кIнстpyментa'тьнi мaтеpiaли : вЛaсТиBoсTi тa змiцнеIIIIя) ;
2) опyблiковaнo 3 стaттi в >кypнaлi <Wеlding Intеrnatiоna|>> тa 3 стaттi в жypналi <Journal of
Supеrhard Мatеrials>;
3) BеДеTЬся poбoTa з Миrпкольцкiм yнiвеpситетом (Угopшинa), кaфeдpa технoлoгiТ
мalпинoбy.ЦyBaIIIIя (д.т.н. ЯноIш Кyндaк) Пo BизIIaче}IнIо шоpсTкoсTi повеpxнi як кpитеpiто
оцiнки prсypсy отiйкостi iнстpyментa;
4) ПpoBoДиТЬся опiльнa pобoтa з кaфедporo piзaння метa,riв з MoсковсЬкиМ .цеp)кaBI{иM
технoлoгiчним yнiвеpситетoм СTAHКIH (Poсiя) (Д.т.н., пpофесop A. С. Bеpешaкa) з
ДoслiДlкення обpобки склaДI{ooбpoблroвaних мaтеpiaлiв;
5) кaфедpa пiдтpимyс пoстiйнi твopнi зB'язки з ТyльськиМ ДеpжaBним yнiвеpсиTеToМ.
6) Bе.цеTЬся рoзpобкa iнтегpoвaних TеxI{oЛoгiй повеpxневoi мoдифiкaцii стaлей тa сплaвiв
спiльнo з пiдпpиемсTBaМи ПiвденноТ КopеТ.

8. ЯкICI{A хAPAкTЕPисTикA tIIшoToBки ФAхIBIIIB

8.1. Пoказники yспirпнorгi сryлelrгiв. КоIrгpoль заJII{ПIкoBI{к ЗHaнь

Експеpгнa кoмiсiя пеpевipилa BикoI{aшUl I{zlBчilJIЬHI,D( rrлaнiв пiдотовIсl мariстpiв зi
спецia:ънoстi 131 Пpшотaдтa меxaнiкa спецiа,riзaцiя (8.05050204) <oбpoбкa мerа,тЬ зa
сПецTrХI{oЛoгiяrли>>, IIoToЧIry I{aBчaJIЬI{y дoкyментацiro; poЗкЛa.Щ,I ЗaНЯrЬ, iндгвiдyа.lьнi плarи
виклaдauiв; rкзirМrllaцifuti тa залiковi вiдoмogгi; грaфiки IIpoBеДеIIIUI кoнcyJIЬTaцй тa визнaс, щo
пеpедбauенlй гшaном пеpелiк I{aBЧaJIЬIII,D( дтсщшlлiн; кoIrгpoЛЬнI.D(' кypсoBI,D( пpoекгiв i рбiт;
oбстla IlaBЧаJtЬтIoГo нaBaIITDкеI{I{J{; тpива.пiсть I{aBчaJTЬtIoгo Пpoцесy i пpoведrrтня консyльтaцй в
oсI{oBl{o]\fy BикoIтyIoTЬся.

Пеpевipкоrо BсTaI{oBIIеI{o, Щo вщiaттвнi чacTktIrl oIIП i oкХ, нaвчaшьнi IIлulIlи в цiлошгy
вiдloвiдаrоть дiro.п,шl .цеp)кaBI{иM сTalЦaРгaМ i вIдrлoгaм. Hавчarъrri i рбоui ПpoГpЕlми дlсIдшrлiн
вiдloвiдшoть BиМoГaМ aкpедатацii.

Зa всiмa BкaзaIIиМи дасlц,rп,тiнalм пpoвiшri виютa.цaчi 1тlЬеpситсгy pозpoби:пr вiдloвi.щri
ПaкеTи коMIIJIeкоI{ID( кoIrгpoJIьIIID( poбiт (I{КP), лсi пpедuгaвJUIIoTЬ пеpелiк фоpмarriзовallих ЗaBДilIIЬ
ПpoГpaМI{oго мaтеpiaгy i твop.по< нaвичок lх BикoнaншI.

Пpи визнaно*ri пеpелlкy lЦ{сIц[IJiiI{' щo BIОTIoЧенi дo кoHЩoЛIо знаIIЬ (ккP), BI,D(oД,IJII{ З
виpoбrvrшос фyнкцй, ПoсaДoBlD( oбов'язкЬ фаxЬцiв, жi пеpедбaченi в освiтrъo-квa.lliфiкaцiйшrй
xzралсгеpист:лдi спецiaJricra i магiсгpa. Ц шоrцш.,rirи вкaзaнi y IIаBчaJIЬнI.D( IIЛaIIах i вивчaroться нa
пpoтязi BсЬoГo теpмiнy I{aBЧ€l}пI,I, тoбтo нa tх oснoвi вiдбрaеться фopшryвшrrrя мaйбyшiх фaхiвцiв зa
I{aIIpяМoМ пiдготoвки 6.050503 <Мariпгнобyдрal{нD). Коrrгpоrrь ЗI{zlIIЬ сryдеrrгiв зa pозpoблоппrшl
ККP пpoводrвся згiДro iз гpaфiкoм, зzITBrpД}кениМ .цекaном фaкyrътсгy мшrшнобyлрulнIUI Ta
ЗBap}oBalilr,l.

B поpядсy самoaнaлiзy лсостi пiдoтoвки фaxiвuiв B oсTulI{I{ЬoMy сrМеcТpi булll пpоведенi
кoМПЛексI{i (квarriфiкaцifшi) коrrгpоrънi роботи (ккP) з г1тиarriтaprпо<, фyндaменTilJIЬI{I,D( Ta
пpофесiйтrо-opiсrrгoвarтrос (фахoвIос) дцасrцтллiн. Pезyrrьтaти I!D( кoIrгpoJIЬЕII,D( pобiт, a Taкo)к
pезyJТЬTaTи остarпъoi екзaменaцiйlroi оесii нaведенi y тaблrпдлr 22 i 22.I акpедтгaцiftlоТ спpави.
Пiдсyмки викoнallrill коМIIЛексIIID( квa"iliфiкацiйнID( кoIITpоJIЬIII,D( pобiт покaзaJIи' щo сTy.цgITи
спpoмоlrсri мoбiлiзрaти зtl€lнIlя, oдеpжаrri Пpи вивчеrпri гylишiтaprпж Тa пpофесiйнo
opiсrшoвarло< дlсrцтrьцiн. Aбсо.lлотнa yспiшпrigгЬ в цiломy пo спеЦiarьнoсTi зa pеЗyJъTi}ТaМи

1О0% (як i с ть  -66%)z
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Тa0% (якiсть _66%)
Покaзrшшс,r aбсоrпотноТ yспiriшосгi' a Taкo}к ясoстi I{aвЧaI*UI зa пiдс1шrкaМи ПоПеpедlьoi

tlерg.ц BикoнaнIUIм ККP екзaменaцiйдroi сесiТ стшroвrа,шr:
з гyмaнiтapних дисциплiн \00 % (якiсть - ТО0 %);

з пpофесiйнo-оpiснтоBallих дисциплiн I00 % (якiсть _ 96 %)
Cпoстеpiгaсться IIеBеJIикa (в меx<aх ноplшт) вТpaТa якogгi з фyнламентaJIЬIlI,D( тa пpoфесiftro-
opiеrrгoвшriо< Д,.IсIЦпIJIiII.

Зaвдar*rя дo ККP з yсiх дaсrц,гшriн cКJIaДaJШcЯ y вiдrовiдтoстi .цo BиMoГ <MeТoД{щilD(
вкaзiвoк щoДo opгarriзarдii i пpoведеrшя prкTopcЬкoГo кoнTpoлIo жоcri пi.loтoвlоt gГyДеI{TiB
ПДry>. Усi зaздшrrя ККP ма.lла пpoфесiiтrе спpяWyBalfi{я i rх виpiIпеtIIUI BиМiгilJIи вiд сryдентiв
irrгегpoванoГo зaсToс}ъaнIUI зI{aIIь oкpеI\шD( том i poздiлiв вiдroвiдroi дасцIатl,тirп,r.

oцiшс,l ККP виставлятptся згiДro з нaцioнaтrьнoIo ЧoTиpЬoxбa,ънorо cисTrМolo: <вiдrлiнrro>,
<добpе>, кзадовi.rьнo>, (сIеЗа'цoвirьно>. Пpи оцirповш*ri зa осI{oBy фыwт ПoBIIoTy й пpaвшьнiсть
BикoI{aш{,{ зaв.цilнЬ, a Taкoж BpaхoByBaJIи здaтtriсть сryлентiв анaлiзрaти, irrгегpрaти Ta
yнiфiкрaти Зн€шIIUI' зaсToсoByBaТи IIpilBI,IlI4 МrТo.Щ{, зaкoIIи y кol{кpgгIilD( сиryаЦi.ш<, irrгеpпpетрaпа
сХеМи, гpaфiки, дiaгpa:rл,r, aнaлiзрaти тa oцirповaшr фaкги, подii, Ta llpoГIloз}tsaшr оdIgъaнi
pезyJIЬTaТи вiд пpI,пhшпоr piшеrъ, пoслiДoвнo BикЛадaTи мaтеpiал Ta ДoTpIДДyBaTи BиМoг ЕCTД.

Комiсiя шpоBеЛa зрiз знaнь y сryлентiв спецiа.iьносTi 131 <Пpиюrадra меxшriкa> спецiалiзацiя
(8.05050204) <oбpобкa мgгaлiв зa сПеЦгeхнoЛoГiяМи> Дtтя oсвiтrъо-квалiфiкацifuiогo piвrrя мaгiстp:
шi ККP з гyиaнiтapтпо< Д.oцITIJIiI{ - aбсo.lтотнa yспiппriсrь l}}o^,ясicгь вщ66 дo I0ОoА i щи ККP з
пpoфrсifoiо оpiсrгговarпо< д,IсIщrшriн - aбоorпотrra yспiшпriuгь |00уц лсicгЬ BiД 66 дo 100% (floдaток
A) Це вiдlовiдaс I{opМiIIиBi{иМ акpедrгaцйI{иМ BиМoГaМ. Pозбiхсloстi y поpЬня*ri oцirповшrrя
BикЛaдaЧa]\4и pезyлътaтiв ККP пpи пpoведеrшi сaмoаrraлiзy Ta цpи пpoведеrпri ексПеpIизи I{е
IТеpеBиIIry,IoTЬ ДoгrycTиМI,D( ноpмaтивiв. Bихoдяwr з Iъoгo' ексПrpTIIa комiоiя BB€uкa€, щo ПoзиTиBIтy
oцiшqy мoxсra вiДrести i до фyндaмеrrгa.iьнIоl д,Icrцтшriн.

Екопеpтнa пеpевipкa pезyльтaтiв зaJIиIIIкoBиx зI{aIIЬ стyдентiв з .цисЦиплiн
гyмaнiтapнoГo Ta фaxoвoго циклiв пiдгoтовки Пoкztзzllla, що в yнiвеpситетi зaбезпетyеться
Дoстaтнiй piвень пiДготовки фaхiвцiв.

8.2. Якiсть кypсoBих Ta ДиIIлoNIIIих пpoектiв

oзнaйомлrнHя з кypсoBиМи IIpoекTaМи тa poботaмИ Зa ДИcЦИплiнaми спецiaтrьнoстi 131
Пpиклaднa мехaнiкa опецia.шiзaцiя (8.05О5О204) <oбpобкa металiв зa сгIeцTrхнoлoгiями>>
ПoкulЗzulo, щo TеМaTикa, зМiст, oбсяг i piвень пpoектiв вiДпoвiДaе iсн1тoним BимoгaМ.

Бyло пеpеГЛяIiyTo 3 кypсoвиx IIpoекTи. Pезyльтaти rксПrpTнoгo aнaлiзy нaведенi в
тaблицi 6.

Тaблиця 6 - PезyльTaTи ПеpеBipки кypсoBих IlporкTiв/poбrт

J\b II. I. Б. Tемa кypсoBoГo пpoектy/pоботи

oцiнкa

о5o
> \ O

r H(.) q !:
) < o +

1 Кiпuapськa
Aнaстaсiя
BолоДимиpiвнa

Poзpoбкa теxнoлoгii pеМoIITy коpобки rпвидкoстей
BrpTикaЛЬI{o-сBеp.цлиЛЬIIoГo BrpсTaTa 2^|25 5 5

Z Boтяков Aндpiй
BoлoДимиpoBиЧ

Poзpобкa технoлогiТ pеMo}ITy коpoбки Iпвидкостей
Toкapнo.гBинтopiзнoгo BеpсTaTa 1М63

5 5

J КoлДов Aнтoн
oлексiйoвич

Pозpoбкa теxнoлoгii prМol{Ty кopoбки Iпвидкостей
гopизoI{TaJIьнo-фpезеplloГo BеpсTaTa 6P 82III

5 5
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Aнarriз BикoltaннЯ i зaхистy .циIIЛoМних пpоектiв Пoк€}зaв' щo Bикoнaнi .циплoмнi
ПpoекTи спpяМoBa}Ii нa виpirшеillrя aкTyilЛЬIrих ЗaДaЧ, якi стоять ПrpеД пiдпpисмсTBaМи
УкpaТни. З метoro пеpевipки бyлo дослiДясенo 3 диплoмних ПporкTи. Pезyльтaти нaве.цeнi в
Ta0ЛиЦl /.

Тaблиця 7 - PезyльTaTи ПеpеBipки диплоMF{иx пpоектiв/мaгiстеpських poбiт

Poзбiiкнiсть мiж oЦiнками зaкЛaДy тa oцiнкaми експеpтiB Пpи пеpевipui скЛa.цaе:
- кypсовi ПpoекTи (poботи) - 0 бaлiв;
- зaхисT.циIIЛоМI{их пpoектiв тa мaгiстеpсЬкиx poбiт - 0 бaлiв.

Pекoмендaцii тa зa1ъaясення зpоблrнi експеpTI{oIo комiсiеro в 2010 p Пpи aкpедитaцii
спецiа,тьнoстi 131 Пpиклaднa мехaнiкa спецiа:liзaцiя (8.0505О2О4) <oбpoбкa мета:tiв зa
сПеЦTrxl{oлогiями> кaфедpolо технoлoгiй мalпинoбy.цyBaння виконaнi.

9. BIДПOBIД}IIсTЬ ДoСЯгHУToГo PIBIIЯ oCBITI{Ьoi ДIЯЛЬtIoсTI
BиMOГAM AКPЕДиTУBAIIIIя

Зa пiдсyмкaМи aнaЛiзy експеpTI{oIo кoмiсiсro пiдготовленa поpiвнЯЛЬнa тaблиЦя
вiдпoвiднoстi ДосягнyToгo piвня oсвiтньoТ Дiяльнoстi Пpиaзoвськoгo Деpх(aBl{oГo теxнiчногo
yнiвеpоитеTy Пo пiдготoвцi фaхiвцiв зi спеЦiaльнoстi 131 Пpиклa,цнa Меxaнiкa спецiaлiзaцiя
(8.05050204) <oбpобкa метaлiв зa сIIецTrхнoлoгiями>> (дoдaтки A i Б). Piвень з}IaIIЬ
стy.Центiв пеpевipявся зa .цекiлЬкoМa Дисциплiнaми, вибpaHИ|{уI iз блокy гyмaнiтapного
IlaIIpяМкy тa фaxовoТ пiдготoвки, IIpе.цсTaBЛеItих B aкpе.циTaцiЙнvтй спpaвi.

Pезyльтaти oсвiтньoТ Дiяльнoстi yнiвеpоитетy свiдuaть, щo piвень opгaнiзaцii
I{aBчaJIЬнoГo Пpoцеcy e достaтнiм ДЛя зaбезпеченIIя IIaJIе)ItI{оi якoстi пiдготoвки фaxiвцiв зa
спецia-irьнiстrо 131 Пpиклaднa меxaнiкa спеЦia.пiзaцiя (8.05050204) кoбpобкa метадiв зa
cIIецTrХнoлогiями>.

AIIAЛIЗ РЕЗУЛЬTAТIB IIoIIЕPЕДнЬoi ЕксIIЕPTиЗи ПoДAIIиx MATЕPIAЛIB
AкPЕДиTAцIйнOI CIIPABи

1. Звеpнyти yвaгy тa пеpевipиTи кypси пi.цвищення ква;liфiкaцii виклaДauiв, a сaмr
Maзyp B.o.' Iвaнoв B.I.

Пpоведено пеpевipкy пoсвi.цчень пpо пiдвищrIII{я квaлiфiкaцiТ виклaДaчiв Мaзyp
B.o., Iвaнов B.l. Bиявленo IIoМиЛкy пpи oфоpмленнi aкpеДиTaцiйнoТ спpaви. ПосвiДчrIIIlя

NЪ П. I .  Б. Темa диплoМIloГo пpoекфмaгiстеpськoi pобoти

oцiнкa

с5о
> a ( )

Ir 2
O Ь Ф
Х  Ып

I Кoчiнa
Кaтеpинa
BiтarriiЪнa

Poзpобкa мaтемaтичнoТ мoделi IIЛазMoBoГo
мoдифiкyвal{I{я ТBеp,цoсIIЛaBI{их ПЛaсTиIl Bl.цМ. вi.цм.

2. Лaмaн Iннa
Гpигopiвнa

oптимiзaцiя технoлoгiТ IIЛaзМoBoгo aЗoTyBaннЯ
iнстpyментY

вiДм. вiдм.

3. Пyuкoв Iлля
Biктopoвич

ПiДвищення ПpaцезДaTнoстi iнстpyментy зi
змiнними TBеpДoсПлaBIIиМи ПЛaсTиIIaМи

Br.ЦM. вiдм.
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Пpo ПiДBиlцення кBaЛiфiкaцiТ Iвaнoвa B.I. _ IПК" ПДТУ свiдoцтвo. l2CПК 616403 темa
<oбзop рaбoт Пo иссЛе.цoBaниК) Пpoцессa реЗaния МaеpиanoB B ГoряЧеМ сoсToЯHии>' 2015 p.
Мaзyp B.o. мaс нaBчaЛЬний пoсiбник з гpифoм МoH УкpaТни (нaкaз Nbl/ l  l  -2027О вiд
29.|2,1 2) вiлпoвiднo теpмiн нaсТуПнoГo пiДвиЩення квaлiфiкaцiТ склaдaс 29'|2.|7 p.

2' Нaвчaльний зaклa,ц не в пoвнoмy обсязi зaбезпечив нaBЧaJIЬHими пiлpyнникaми,
пoсiбникaми' дoвiдкoBoЮ Тa iншoкr HaBЧfuTЬHoкl лiтеpaтyрoЮ зa oстaннi 5 poкiв. згiднo
Haкaзy МoН N9 689 вiд l3.06.2012. Bзaгaлi не зaбезпеченi .цoстaTЕ{Ьolо кiлькiсткr лiтеpaтypи

Дисциплiни: кПеДaгoгiкa вищoТ lrIкoЛи)' кПaтентoзнaBсТBo Тa aBТopсЬке ПрaBo).

Пеpевipкa ПoкaзaЛa не.цoсTaTнIo зaбезпеченiсть нaBч€LчЬниМи пiдpyнникaми,
пoсiбникaми, .цoвi.ЦкoBo}o Ta iнrпoю нaBчaЛЬнoto лiтеpaтypoЮ зa oстaннi 5 poкiв, rцo знaйДе
вiлoбpaжеrrня y зaГaЛЬниx BисtloBкaХ тa пpопoзиЦiях.

3. B нaBЧaЛЬI{oMy плaнi зa звiтнiй пеpioл сТoр. 57-58 вiлсyтнi виклaдaчi. Щo
BикЛaДaroTЬ ДисЦиПЛiни: <I_{ивiльний зaхисT), <Кoмп.toтеpнi технoлoгiТ в>, кМoДелювaння
пpouесiв фiзикo-технiчнoТ oбpoбки>' згiднo тaбл. 5 стop. 67.

Bкaзaнi .цисциплiни BИкЛaДa}oTЬ: <<Кoмп'к.lтернi технoлoгiТ
веpстaтoiнсTpyМеrrTaЛЬнoГo виpoбниЦтвa>, кМoДелювaння пpouесiв фiзикo-технiчнoТ
oбpoбки> - Мaзyр B.o.

кI{ивiльний зaхист> Тишroфесв M.С. тaблиця кЯкiсний склa.ц Hayкoвo.Пе.цaгoгiчних
пpauiвникiв. якi зaбезпенyroТЬ нaBЧaЛьний прouес iз спецiaльнoстi 8'05050204 oбpoбкa
метaлiв зa сПецTеХнoлoгiями> вiДкopигoBaнa.

4. B нaвчaльнoМy пЛaнi стop. 57.58 вiлсyтня Дисциплiнa кКoмп'toтеpнi технoлoгiТ
веpстaтoiнсTрyМеI{ТaЛЬнoГo виpoбництвa>, згiДнo тaбл. 5 стop. б7.

Пiд чaс пеpевipки кaфелpи бyлo з'ясoBaнo' щo ДисЦиплiнa кКoмп'toтернi технoлoгiТ
веpстaтoiнсTpyМенTaЛЬнoГo виpoбниuтBa) r B нaявнoстi Ta BикЛaДa€TЬся y вiлпoвiлнoстi дo
нaвЧaЛЬнoгo тa poбoчoгo плaнiв.

5. Поpiвняльнa тaбл. 23 сТoр. |70 пoДaнoТ aкpe;llиТ?tliйнoТ сПpaви взaгaпi Hе
вiдпoвiдaс Лiцензiйни yмoвaм Nl 1З77 вtд 29.l1'20l l. Щo Hе Дaс мoжливiстЬ F{aДaТи
ПoПеpеДнro ексПеpTизy Пo.цaF{Их мaтеpiaлiв.

У виснoвкaХ нaBеДеHo пoрiвняльну тaблиuЮ" rцo вiдпoвiдaс Лiцензiйним yмoвaм Nb
1З77 вiл29,1\.201]r.

6. Haвчaпьний зaклaД не ПoДaB Теxнoлогiчнi вимoги tIio,lo мaтеpiaтьнo - теxнiчнoгo
зaбезпечення. згiДнo ЛiцензiйниХ yMoB N9 l l87 Дoдaтoк l3.

У BиснoBкaХ нaBе.це}lo пopiвняння вiдпoвiднoстi Технoлoгiчним BиMoГaМ щoДo
мaтеpiaльнo - теxнiчнoгo зaбезпечен}Iя' згiднo ЛiцензiйниХ }rN,{oB Nb l l87.Цoдaтoк l3.

7. Звеpнyти yBaГy I{a Tе. rцo згiДнo тaблицi 8 кIнфopмaшiя пpo примiщення (нaвнa,тьнi
ПЛoЩi), tцo BикopисToBy}oТЬся B нaвчa"lЬHoМy пpouесi> л.2 вул. Aпaтoвa, l l5a 456l,8 -
4657 ,98 кB.М.' п. 8 вyл. Taгaнpoзькa, 17 2з76,з -З769.2 кB'М., тa п.lo вyл' Aпaтoвa l40 5657,5-
5l l9,3 кB.M. B IIo.цaних мaтеpiaлaх сПpaBи не вiдпoвiдaroTЬ Дaним в ЕflБo.
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t{я ItoМиЛкa не сToсyсTЬся BиПyскoBoТ кaфелpи кMетaлopiза"чьнi BеpсTaTи Ta
iнстpyменти)' ПрoTе знaйДе висвiтлення y зaГaЛЬrrих BисF{oBкaХ Ta ПpoПoзицiях'

8. Звеpнyти yBaГy I{a нaвaнТaження виклaДaчiв Тa пеpевipити зaбезпечення
пpoфесopсЬкo-BикЛa.цaцЬкиМ скЛaДoМ пpoфiлroroнy кaфелpy, згiлнo Haкaзy MoH Nc 1377 п.
. 1  1 А
L . L . a .

ПIБ виклaдaчa Кiлькiсть
ДисЦиплiн

Кiлькiсть
лекцiЙних

ГoД'иH

Сaмoтvгiн Сеpгiй Сaвелiйoвич 5 246
Бслякoвський Ba'теpiй Пaвлoвич 5 3 l
Iвaнoв B'ячеслaв Iвaнoвич 4 62
Maзyp BлaДислaв oлексaнДpoвич Ат 86
Кpепaк oлексaндp Сеpгiйoвич 1 62
Taipoв BoлoДимиp Петpoвич 1

J 19
Кiпчapський Biктop Пaвлoвич 2 68
Maнoйлoв oлег Boлo,циМиpoBиЧ 2 66
Гaгapiн BoлoДимиp oлексaн.цpoBи Ч I 54
Кудiнoвa Кaтеpинa Biта,чiТвнa
Пеpевipкa Пoкaзa;Ia. lЦo нaBal{Тa)кенHя виклaДaчiв Hе ПеpеBиЩус 25О лекцiйних ГoДиЕI нa piк
тa 5 дисциплiн нa BикЛallaЧa'

9 иTи BlДПoBIДFI1сTЬ oсBlТи BикЛaДaЧ1B ДисципЛlt{aM. якl BикЛaДaroTЬ

ПaтентoзнaвсTBo тa
aвTopсЬке пpaBo

Швець
Гaлинa
oлексitвнa

Кaндидaт фiлoлoг iuниx нaук.  l0 .0 l  .06 -  Теopiя л iтеpaтypи'  .циПЛoM
кaнДи^цaТa нayк {К Ns 052968 вiд 8 липня 2009 p.; ДoцеHт кaфелpи
iннoвaтики тa yпpaвлiння |2ДЦNs 032970 в iд 30.  || .20|2 p.  Темa
лисеpтaшiТ: кХу,rожнiй св iт  poмaну o. l .Сoлженiцинa <У кoлi
ПеpшoМy)), I нститyт i нтелектyaл ьнoТ влaснoстi Haцiона.л ьнoгo
yнiвеpситетy <oДеськa ЮpиДиЧHa aкaдемiя y м.  Кисвi ,  3 l  с iчня 20|4 p ' .
<Poзpoбкa HaBЧаJIЬHo-МеТo.циЧ HoГo кoМПЛексу з ̂ цис ци пл i ни
< l нтелектyaльнa влaсн iсть>. св iдoцтвo пpo пiлвишення квaл iфi кauiТ
l2сПB 002029

oxopoнa пpaui
гaлузi

Boлotl.lин
B'ячеслaв
Степaнoви.t

Прoфесop, . t l .T.H. з i  спецiaльнoст i  05.00.00-<oxоpoнa пpaui  i
нaBкoЛиt]IHЬoГo сеpеДoвишa> пpoфесop Пo кaфелpi oхopoни пpaшi Й
HaBкoЛиtI]HЬoГo сеpе,цOBишa. l99.5p.  . .Mето.fи. lн i  ПpинципИ aнaлiзу
зaбезпечення безпечних умов пpaшi метa" ' rypг i i ' . '  l99 l  p.  lнститут
пi .цвиЩення квaлiфiкaшi i  ( lПК) ПДТУ'  2О|4 p. .  TеМa: <Метoди
пiдгoтoвки iнженеpiв спецiaлiст iв зa iнливiлyалЬHиNrи зaMoBЛеt lHяМи
пiДпpисмствa>.
l 2  СПК 73|699

Фiлoсoфськi
пpoблеми

нayкoBoГo ПlзHaHHЯ

Aфoнoв
Aнaтoлiй
Петpoвин

КaнДи.цaт фiлoсофських Ha),к 09.00.02 [iaлектикa тa iстоpинний
мaтеpiaлiзм l980.  кI lpo змiст кaтегopiT <пpo:yктивнoст i> B yМoвaх
HТP) ) .  lПК .  l 2  СПК  6 |61 |7  Пpoтoкoл  Ns34  в iд  29 . |2 .2014p .  Темa :
Метoдикa BикЛaДaHHЯ кypсy фiлoсoфських дисциплiн в технiннoмy
вvз i

Педaгогiкa вищoТ
tJlкoЛи

Хapaбет
Biктop
Biкщoвl.п

! 'oктop фiлoсофiТ.2009. К.п.н ' .  lз .00.0 l .  Теopiя Тa MеТoДикa пе.цaгoг iки
.Цoцент кaфелpи СoцioлoгiТ i сoцiaльнoТ poбoти ,.Пpoектувaння

педaгoгiчних технoлoгiй пpoфесiйнoгo HaBЧaннЯ y пpoфтеxуниЛиlцaх
бyлiвельнoгo пpoфiлю..  lПК. ПДТУ <Педaгoг iка Ta ПсиХoЛoГiя вищoТ
шкoЛИ)  12  CПК Л .96 l64 l9  в i д  3  l . 05 .  l 4  p .

Чинники успiшнoгo
ПpaцеBЛaшТyBaннЯ

]вaнoв
B'ячеслaв
l вaнoви.|

Кaнди,цaт технiчншx нayк 05.03.0 |  .  кПpoшеси Тa N4aшиHи мехaнiчноТ
oбpoбки; aвтoмaтичнi лiнiТ>' .цoЦеHТ Пo кaфелрi кMетaлopiзaльнi
BеpсTaTи Ta iнстpyменти>; <ПiдвищеннЯ ПpoДyкТИвнoстi oбpо6ки
знoсост iйких стaлей 3 BикoDИсTaннЯМ технoлог iчнoгo ТеПЛa
нaПЛaBЛеl]ня)

Гoлoва Кoh|ici|. О.О. Баpанoв
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Mета.лIopiзaльнi
BерсTaTи

Caмoтугiн
Сеpгiй
Сaвелiйoвич

.{oктop технiчних нayк 05.03.07 - кПpошеси фiзикo-тexнiннoi
oбpoбки>; пpoфесop гlo кaфедpi кМeтaлopiзaльнi BеpсTaТи .ra

iнстpументи>;
<Теopетиннi i теxнoлoгiчнi oсHoBи кoМIrЛекснoгo змiцнення
i нстpyментaльних мaтеpiaл i в з викopистaн н я М Bисoкoкo t| цеl{тpoBaнo гo

Комп'roтеpнi
теxнoлoгiТ

веpстaтoiнстpуМеttT
aльгo виpoбництвa

Мaзyp
BлaДислaв
oлексaндpoв
иЧ

КaнДидaт технiчних Hayк 05.0з.07 - кПpoЦеси фiзико-теxнiuноТ
обpoбки>; .цoценT Пo кaфелpi <Метaлopiзaльнi Bеpстaти Ta
iнсщyменти>; кФopмрaння мoдифiкoBaних rшapiв з yлЬTpa.цисПеpсt|oto
Литolo стyктypolo в iнстpyмент€tЛЬних ст.UIях пoBrpхHеBoto ПЛЕtзMoBoto
oбоoбкoro>

Hoвi технoлoгiТ,
МеToДи мехaнiчнoТ

oбpoбки

Caмотyгiн
CеpгiЙ
СaвелiЙoвич

floктоp технiчниx нayк 05.03.07 - <Пpouеси фiзикo-тeхнivноi
обpoбки>; пpoфесop Пo кaфедpi кМетa.llopiзaльнi Bеpстaти тa
iнсщyменти>;
кTеopетиннi i теxнoлогiчнi oснoBи кoмIlЛекснoгo змiЦнення
iнстpyментaльних мaтеpiaлiв з викopисТaнняМ BисoкoкoнцrнТpoBaнoГo
плaзМoвoгo нaгpiвv>

СпецтехнoлoгiТ
pеМонTнoГo
виpобниЦтвa

Caмoтyгiн
Сеpгiй
Сaвелiйoвич

[oктop теxнiчниx нayк 05.0з.07 - (Пpoцеси фiзикo-технiннoi
oбpобки>; пpoфесop пo кaфедpi кMетaлоpiзaльнi BеpсTaти Ta
iнструменти>;
<Tеopетиннi i технoлoгiчнi oснoBи кoMПЛексHoГo змiцнeння
iнстpyментaльних мaтеpiaлiв з викopисTaнняМ висoкoкo}tценТpoBaнoгo
плaзМoBoгo нaгpiв\z>

MоДелrовaння
пpouессiв фiзикo-
тэхнiчноТ oбpобки

Maзуp
BлaДислaв
oлексaн.Цpoв
иЧ

Кaн,циДaт теxнiчних riaук 05.03.07 - кПpouеси фiзикo-теxнiннoТ
oбpoбки>; ДoценT Пo кaфедpi кMeтaлоpiзaльнi BеpсTaти ^Гa

iнсщyменти>; кФopмyвaння мoлифiкoBaних шapiв з уЛЬTpa.цисПеpсHoIо
ЛиToIo сTукTypoЮ в iнстpументzlПЬtlиx сTzUIЯx пoвеpxtlеBoЮ ПЛzшМoвolо
oбooбкorо>

Тoчнiсть тa
нaдiйнiсть

метaлopiзaльниx
веpстaтiв

Бслякoвський
Baлеpiй
Пaвлoвич

КaнДиДaт теxнiчних нayк 05.171 - <Теopiя oбpoбки piзaнняМ), дoцrнТ
пo кaфедpi <Метa,ropiзальнi веpстaти тa iнс.гpyменти>;
кПiД'вищеннЯ Пpo.цyктивнoстi свеpДлiння жapoстiйкlп< стaлей зa
paxy}roк кo}tстpyкTиBrrиХ Bдoс кoнaле н ь iнстpyМенTу)

Пеpспективнi
HaПpЯ]\4ки poзBиткy
веpстaтобуДyBaнrrя

Iвaнoв
B'ячеслaв
lвaнoвич

Кaнди.цaт теxнiчнlp< нayк 05.03.0l - <Пpouеси тa МaшIиtlи мехaнIчнoi
oбpoбки; aвтoмaтичнi лiнiТ>, ,цoцеI{T по кaфедpi кМеталopiзaльнi
BеpсТaти тa iнстpументи>; <Пi,цвищeння пpo,цyкTивнocтi oбpoбки
зносoстiйких стaлей з BикopистaнняМ теxнoлогiчнoгo Tеплa
HaПЛaBЛеHHя))

Технoлoгiчнi
сисTеMи фiзикo-

технiчнoТ oбpобки

Сaмoтyгiн
Cеpгiй
Caвелiйoвич

.{oктop технiчниx нayк 05.0з.07 - кПpoцеси фiзико-технiuноТ
oбpoбки>; пpoфесop пo кaфедpi <Mетaлоpiзальнi BеpсТaTи Ta
iнстpументи>;
кТeopетrтннi i технoлoгiчнi oсHoBи кoМtlЛекснoгo зМiцHеHHя
iнсщyментaльниx мaтеpiaлiв з викopисTaHHяМ BисoкoкoнцrнтpoBaнoгo
ПЛzlЗМoвoгo нaгoiвv>

Пеpевipкa Пoкaзaлa вiдпoвiднiсTЬ oсBiти викЛaДaЧiB ДисциПЛil{aМ, якi BикЛa.цaIoTЬ.

10. Haвчa.пЬний зaклaД Пo.цaB тaбл. 5 cTop. 67 з IIеToЧнoсTяМи Ta пoBTopеI{IlяМи IIa
cТop'67 Тa 69.

Тaблиця <Якiсний скЛa.ц нayкoBo-Пе.цaгoГiчних шpaцiBникiв, якi зaбеЗПечyloTЬ
I{aBч€UIЬний пpoцес iз спецiалЬнoсTi 131 Пpиклa.цнa Мrхaнiкa спецiaлiзaцiя (8.05050204)
кoбpoбкa МеTaЛiB зa спеЦTехI{oЛoгiяМи) BiДкopигoBaнa. Пoвтopення .цисципЛiI{и
кПaтентoзI{aBсTBo Ta aBTopсЬке ПpaBo) скaсoBal{o.

1 1. Haвчa;rьIrий ЗaклaД BзaгaЛi не зaбезПечиB нaBчaЛЬнolo лiтеpaтypоIо Дисциплil{y
(Чинники yсПirшI{oгo..) згi.цнo нaBЧaЛЬнoгo пЛaнy сTop. 58 Ta Taбл. l9 стop. 107.
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З 2015 poкy Дисциплiнa кЧинники yспiшlнoгo ПpaцеBЛaIПTyBaння) BикЛЮЧенo з
нaBчaЛЬнoГo ПЛaнy пiДгoтoвки мaгiотpiв зi спецia,тьнoстi 8.05050204 oбpoбкa метaлiв зa
сПеЦTеХнoлoгiями.

12. Haвчaльний зaклa,ц ПoДaB нaBчzшIЬI{ий плaн стop. 57-58 зa звiтнiй пеpioл лля
8.05050204' в якoМy Т{е вipнo Bкaзaнo кiлькiсть лекЦiйних ГoДиЕl (405)' a BсЬoГo Зa
I{aBчaЛЬI{иМ плaнoМ (41 1 ).
Пеpевiркa в.ИЯBИЛa ПoМиЛкy B рoзрaХyнкaх. Кiлькiсть лекцiйних Гolцин - 405.

13. ЗвернyTи yBaГy тa пеpевipИTИ ДИНaМiкy кoнтинГенTУ мaгiстpiв З Пo.цaниМИ ДaHИм'И
B aкpr.циTaцiйнiй спpaвi Ta З ДaниМи Е!Бo.

Пpoведенo пеpевipкy динaмiцi кoнTинГенTy мaгiстpiв з ПolцaниМи ДaниМи B
aкpеДиTaцiйнiй спpaвi тa з ДaHиМи ЕДБo.

14' Haвчaльний зaклaД не B ПoBrroМy oбсязi ПoДaB кaлpoвий скЛa,ц BиI]yскoBoТ кaфелpи
лo Е{Бo (вiлсyтнiй к.T.H', ДoЦ. КpеПaк o.С.), щo Пopyш]yс ПoсТaнoвy КMУ J\Ъ 1187 вiд
ЗО,|2 '2О1'5 p,

Це ЗayBa}кення t{е Мo)ке сToсyBaТися кaфелри кMетaлopiзa,чьнi BеpсТaТи Тa
iнстpyменти) ПpoTе знaйДе висвiтлення y зaГaЛЬI{иx BиснoвкaХ Тa пpoПoзицiяx.

l5. Пеpевip'I.ГИ Нa мiсui теpмiни дiТ УгoД для ПpoХoДження ПрaкTики сryденTaми зi
спецia'тьнoстi 8.0505 0204'

Пpи злiйсненнi oсвiтньoТ Дiяльнoстi зa HaвЧa'ГIЬЕ{иМи ПЛaнaМи з термiнoм нaвчaння l
piк пpaктикa мaгiстpiв не бyлa пеpедбaченa. Haвчaпьнi ПЛat{и зaTBеpДженi y 2016 рoui
пеpелбaнaс ПpaкТику мaгiстpiв в oбсязi 6 кpелитiв, нa бaзi ДBHЗ кП!ТУ>.

ЗAгAЛЬIII BиCнOBки TA IIРOIIOЗиЦII

Ha пiдстaвi виклaДеI{oГo BиЩе кoмiсiя дiйrплa Bис}loBКy' rцo oсвiтньo.пpoфесiйнa
ПpoГpaМa пi.цгoтoвки мaгiстpiв, нaвчa,тьнi ПЛaни' мaтеpiaльнo-теxнiчнa бaзa' нaвнa,TЬt{o.
МеToДичне Ta кa.цpoBе зaбезпечення з пiДгoToBки мaгiстpiв тa пеpепiдГoТoBки фaхiвuiв зa
спецiaльнiстto 13l <Приклaднa мехaнiкa> спецiaлiзaцiя кoбрoбкa метaлiв Зa
сIIецTеХЕ{oлoгiями> в .{ерrкaвнoМy BИЩoМy нaBЧaЛЬнoМy ЗaкЛalцi кГIpиaзoвський .Цеpжaвний
технiчний yнiвеpситет> вiДпoвiДaс встaнoBЛениM BиМoГaМ Дo ПpoГрaМ нaЗBaнoгo рiвня
пi.цгoтoвки i зaбезпенyс Деp)I{aBнy гapaнтirо якoстi oсвiти'

Bвaжaсмo зa неoбхiдt{е BисЛoBиTи нaсTyПнi pекoменлauiТ.
1. IнтенсифiкУBaTИ рoбoтy з фoрмyвaння кoHТиF{ГеЕlTy стyлентiв Щo HaBЧaЮTЬся зa

спецiaльнiсткl 131 кПpиклaДнa МеХaF{iкa> спецiaлiзaцiя кIнстpyменTaЛЬНе виpoбництвo>.
2. Придiлити yBaГy пoПoBHенню бiб:rioтеЧHoГo фoнлy t{oBoto F{ayкoBo.MеToДиЧFIo}o

лiтеpaтypoкl, спецiaлЬниMи ДoвiДникaМи' МеToдичF{иМи рoзрoбкaми 
'] нaBЧaJIЬних дисциплiн

y вiлпoвiлнoстi Дo нaBЧiLTЬних плaнiв, з yрaХyBaнням нoвiтнix ДoсягнеHЬ Hayки i технiки в
гaлyзi. ПpoловlкиТи poЗll]иpеlll{я rЛекTpoнноТ бiблioтеки зa спецiaльнiстrо.

з. Пpидiлити yвaГy yToЧнеl{н}o iнфoрмauiТ щoдo мaтеpiaльно-теxнiчнoгo зaбезпеЧеt{нЯ

ДBHЗ кП!ТУ> тa iT вiдпoвiДнoстi €ДБo.

Гoлoва КoJv:iсil. О.О. Баrэанoв
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4. ГIpиliлити yвaГy yТoЧнеi{нto iнфopмauiТ щoдo BикЛaДaцЬкoГo скЛa.цy ДBHЗ
(ПДTУ) тa ii вiдпoвiднoстi eДБo.

5. Пpoлoвжити пoПoBнЮBaI{ня нaBЧaЛЬниХ лaбopaтopiй сyчaсниМ теxнiчним
oблaДнaнняМ' a кoMП,loтеpниx клaсiв _ нoвiтнiм лiцензoвaниM ПpoгpaМниM зaбезпеченням.

6. ПpoдoвlкиTи poзII]иpення еЛекTpoннoТ бiблioтеки зa спецiaльнiстro.
7. BпpoвaджУBa|И poзрoбленy сисТеМy Дистaнцiйнoгo нaBЧaння .цЛя стyлентiв

ДеннoТ фopми нaBЧaI{ня.
8. Зaлyнaти лo aспipaнTypи ПеpемoiкЦiв BсеyкpaТнсЬкиХ сTy.ценTсЬкиX oлiмпiaД тa

BсеyкpaTнсЬкиХ кoнкypсiв стyленТсЬкиХ нayкoBo-ДoслiДних poбiт iз спецiaльнoстi.

B uiлoмy ексПеpТнa кoмiсiя ПpoПoнy€ Aкpелитauiйнiй кoмiсiТ прийняTи ПoзиTиBнl
рirпення щoдo aкpеДиTaцiТ спецiaльнoстi 13l кПpиклaДнa МеХaнiкa> спецiaлiзauiя кoбpобкa
метaлiв зa сIIецTеХнoлoгiями> в !еpжaBнoМy BиIцoМy нaBЧaJTЬнoMy зaкЛaДi кПpиaзoвський
леpжaвний теxнiчний yнiвеpситет> з пiДгoтoвки спецiaлiстiв тa мaгiстpiв тa пеpепiДгoтoвки
фaхiвuiв, з лiцензoвaним oбсягoм пiДгoтoвки l0 мaгiстpiв (деннa фopмa)'

Гoлoвa комiсiТ
.цoкTop технiчних нayк' .цoЦrнT

Члени кoмiсiТ

.цoкТop технiчних нayк' пpoфесop

Pектоp ДBHЗ кПpиазoвс
технiчний yнiвеpситет>,
пpoфесоp

o. o. Бapaнoв

B. С. Boлorшин

Гoлoва КОJ|4icii. О.О' Баpа||oв
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.Цoдaтoк Б
IIOPIBIIяЛЬHA TAБЛиЦЯ

вiдпoвiд нoстi oс вiтн ьоi .цiял ьнoстi dеpлсa B н oгo Bи lцoгo нa BчaЛ Ьнoгo
зaкЛaДy <<Пpиaзoвський ДеpжaBIrий теxнiчний yнiвеpситеT>> Зa

спецiaльнiст lo l31 ПpикЛаДнa меxанiкa спецiaлiзauiя (8.05050204)
oбpoбкa метaлiв 3a сIleцTеxнoлoгiями

iТ пiдгoтoвки OКP MaгiеplяM . l .a BиM() l -aM i lO акpеl lи.I-ацl l  l l l l l l - ( )Т()Bки t , I\r  lv laг lсТ

Haзвa Пoкaзникa (нopмaтивy)

Знaчення Пoкaзникa (нopмaтивy) зa
oсвiтньo-квaлiфiкaцiйними piвнями

Hopмaтив Фaктичнo B .цХиЛення
I ., 3

Bимoги згiднo нaкaзv вiл 29.||.20|l p. Л} 1377
l .  ЗaгальнiBиMoги

1' 1. Кoнцепцiя Дiяльнoстt Зa зaяBЛеF{иМ
нaПряMoМ (спеuiaтlьнiсткl)' ПoГo;цженa з Paдoю
мiнiстpiв AвтoнoмнoТ Pеспублiки Кpим,
oблaснoto, Киiвськoro, СевaстoПoЛЬсЬкoю
мiськими .цеD}(aBниMи aдмiнiстpaцiями

+ f

|.2. Зaявлений лiцензoвaний oбсяг (деннa

фopмa нaвчaння/зaoчнa фopмa нaвнaння)
l0/0 t0/0

2. Кaдpoве зaбезпечення пiДгoToBки фaхiвцiв зaявленoi спецiaльнoстi
2.l. Чaсткa нayкoBo-пеДaгoгiчних пpaцiвникiв
З нayкoBиМи сTyПеняМи Ta BчениMи ЗBaнняМи,
якi зaбезпечy}oTЬ BикЛa.цaння лекцiйниХ ГoДин
сoцiaльнo.гyмaнiтapнoгo ЦикЛy Дисциплiн
нaBчaЛЬнoГo ПЛaнy спецiaльнoстi (% вiд
кiлькoстi гoлин)

95 t00 +5

у ToМy чисЛl яКl ПpaцroЮTь y .цaнoМy
нaBчaЛЬHoМy зaклaдi зa oснoBниМ мiсцем
poбoти

50 100 +50

2'2. Чacткa нayкoBo-пеДaгoгiчних прauiвникiв
з HayкoBиМи сТyПеHяМи Ta BЧениМи ЗBaнHяМи.
якi зaбезпечyIоTЬ BикЛa.Ц'aF{Hя лекttiйних Гoiцин

фyнлaментaЛЬнoГo цик-rrу Дисциплiн
нaBЧ.lЛЬнoГo ПЛal{y спецiaльнoстi (% вiд
кiлькoстi Гo.цин) (зa BиF{яTкoМ вiйськoвиx
HaBчaЛЬгIих дисциплiн )
в ToМy числ1 якl ПрaцIolоTЬ y .цaнoMy
нaBЧaлЬнoМy зaклaдi зa oсЕIoBниМ мiсцем
poбoти

1 А
J +



З ниХ:
.цoкTopiB нayк aбo Пpoфесopiв (пpи poзpaхyнкy
ЧaсTки лoктоpiв нayк aбo прoфесopiв
ДoзBoЛясTЬся приpiвнrовaти /цBoх кaнДи,цaтiв
нayк' ,цoцентiв, якi мaroть стaж безпеpеpвнoТ
нayкoBo-ПедaгoгiчнoТ poбoти B .цaнoМy
нaBЧaЛЬнoМy зaклaдi не Меt{ll]е l0 poкiв, a
Taкo)к с aBTopaМи (спiвaвтopaми) пiлpyнникiв'
}IaBЧaJIЬtIих пoсiбникiв з гpифoм MiнiстеpсTBa
oсвiти i нayки УкpaТни aбo мoнoгpaфiй' лo
o.цI{oгo ДoкTopa нaук aбo пpoфесopa)
2.3. Чaсткa нayкoBo-пе.цaгогiчниx пpauiвникiв
З }rayкoBиMи сTyПеняМи Ta BЧениМи ЗBaЕ{няМи'
якi зaбезпечy}oTЬ BикЛaДaння лекцiйних гol:IиH
фaхoвих Дисциплiн нaвЧaЛЬнoГo ПЛaнy
спецiaльнocтi (Yo вiд кiлькостi гoдин)

95 100 r-)

y ToМy числi якi прaЦ}oЮTЬ y ДaнoМy
нaBчa'IЬI{oМy зaклaдi зa oснoBниМ мiсцем
noбoти

50 100 +50

з ниХ:
лoктopiв нayк aбo пpoфесopiв (пpи рoзpaxyHкy
ЧaсТки лoктopiв Hayк aбo пpoфесoрiв
.цoЗBoЛЯсТЬся пpиpiвнювaти дBox кaнДиДaтiв
IIayк, Дoцентiв, якi Мa}oTЬ стaж безпеpеpвнoТ
нayкoBo-Пе.цaгoгiчнoТ poбoти B .цaнoМy
I{aBчaЛЬI{oМy зaкЛaДi не менrпе 10 poкiв, a
Taкoж с aBTopaМи (спiвaвтopaми) пiлpyuникiв,
нaBчaJTЬних пoсiбникiв з гpифoм МiнiстеpсTBa
oсвiти i нayки УкpaТни aбo мoнoгpaфiй. лo
oДtloГo .цoкTopa нaук aбo пpoфесopa)

40' aле не
менrпе нiж
1 дoктoр
нayк aбo

пpoфесop нa
25 ociб

лiцензoвaнo
гo oбсягy

52, ыle нe
менrпе нiхt
2 лoктopи

нayк,
пpoфесopи
нa 20 oсiб

лiцензoвaнoг
o oбсягy

+12

2.4. Чaсткa пеДaгoгiчних прaцiвникiв виrцoi
кaтегoрiТ. якi BикЛaДa}оTь лекцiйнi гoДини
.цисциплiн нaBЧaЛЬнoГo ПЛaнy спецiaльнoстi тa
пpaцroЮTь y .цaнoМy нaBЧaЛЬнoмy зaклaлi зa
oснoBниМ мiсцем poбoти (% вiд кiлькoстi
ГoДин ,цЛя кo)кt{oГo цикЛy Дисциплiн
HaвЧaЛЬнoгo плaну)
2.5, Haявнiсть кaфелpи (uиклoвoТ кoмiсiТ) з
фУн'цaментaльнoТ п i.цгoтoвки

+ t

2.6. T1aявнiсть кaфелpи зi спеuiaльнoТ (фaхoвoТ)
пiДгoтoвки, якy oЧoлtoс фaxiвеuь вiдпoвiднoТ
нaYкoBo-ПедaгoгiчнoТ спецiaльнoстi :

+ +

.цoкTop нaук aбo пpoфесop + +
кaHДи.цaТ нayк. ДoцеF{Т

3. Mатеpiaльно-технiчна бaзa
3. l .  Зaбезпеченiсть лaбopaтopiями.
пoлiгoнaми, oблaднaнHяМ, yсTaTКyBaнняМ,
неoбхiдним ДЛЯ Bикoнaння нaBЧaЛЬHиХ
пpoГрaМ (у oА вiл пoтpеби)

r00 100

Гoлoва кolиicil. : О'o' Баpанoв
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З.2' Зa6eзпеченiсть стyлентiв ГypTo)КиTкoМ (y
o/o вiд пoтpеби)

70 100 +30

3.3. Кiлькiсть рoбoниХ кoMП,ЮTеpHих мiсць нa
l00 стyлентiв (кpiм спецiaльнoстеЙ, якi
нa'чr)кaTЬ ,цo гaлyзей знaнЬ 0102 кФiзичне
BихoBaнт{я' сПopТ i зДopoв'я Л}oДини) i О2О2
кMистецтвo>, кpiм спеЦiaльнoстi к!изaйн>)

t2 l 3 ,0б +l ,06

3.4. Кiлькiсть poбoних кoМП'toTеpниХ мiсць нa
l00 стyлентiв (для спецiaльнoстеЙ, якi
нaJIе)I(aTЬ .цo гaлyзей знaнЬ 0l02 кФiзичне
BиxoBaння' спoрT i зДoрoв'я Лto.цини) i О202
кМистецтвo>, кpiм спецiaльнoстi <flизaйн>)

6 6

3.5. Haявнiсть пvнктiB ХaDчYBaHня + +
3.6. Haявнiсть спooтиBнoГo зaЛY + +
з.7 ' Haявнiсть стaлioнy aбo сПopтиBl{oГo
мaйДaнчикa

-г +

3.8. Нaявнiсть медичнoГo ПvнкТ\ + +
4. HaвчaльHo-N{еToДичне зaбезПечеI{Ilя

4.|. Haявнiсть освiтньo-квa.гliфiкauiйноТ
ХapaкTеpисTики фaхiвuя (y ТoМy числi
вapiaтивнoТ кoмпoненти)

+ +

4'2, Haявнiсть oсвiтньo-пpoфесiйнoТ пpoгpaми
пiДгoтoвки фaхiвuя (y тoмy чис.lti вapiaтивнoТ
кoмпoненти)

т -t-

4.З, Haявнiсть HaBЧаlIЬI{oГo ПЛaнy,
зaTBеpД)кrнoГo B УсTaнoBЛенoМУ ПopяДкv

+ +

4.4. Haявнiсть I{aBчaЛЬнo-MеTo.IIичнoгo
зaбезпечення .цЛя кoжнoТ нaвчaльноТ
.цисциплiни нaBчaЛЬнoГo ПЛaнy (% вiд
пoтpеби):

+ +

4.4.1. Haвчa"пьниx i poбoних F{aBЧaЛЬHих
ПpoГpaМ Дисциплiн

100 100

4.4.2' Плaнiв семiнapськиХ' ПpaкТиЧFlиХ зaHяTЬ,
зaBДaHь .Ц,Ля лaбopaтopних poбiт (% вiд
пoтpеби)

100 100

4.4'З ' MетoДичних Bкaзlвoк l TеМaТик
кo}lTpoЛЬних. кypсoBих poбiт (пpoектiв) 100 100

4,5, Haявнiсть пaкетiв кoHТpoЛьних зaBД'aнЬ
ДЛя ПеpеBiрки знaнь з .цисциПЛiн сoцiaльнo-
гyмaнiтapнoТ, фyнлaментaльнoТ Тa фaхoвoТ
пiДгoтoвки (o/o вiд пoтpеби)

100 100

4.6. Зaбезпеченiсть ПpoгpaМи всix видiв
ПpaкTик (Yo вiд пoTpеби)

100 100

4'7, Haявнiсть МеTo.циЧниХ yкaзiвoк rцo.цo
Bикoнaння ДиПлoМниХ poбiт (пpoектiв),
Д,еpжaBHиx екзaменiв

+ +

4.8. !идaктинне зaбезпеЧення сaмoстiйнoТ
poбoти стyДентiв (y ToМy числi З
викopисTaнням iнфopмaшiЙних технолoгiй) (%
вiд пoтpеби)

100 100
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4.9. Haявнiсть кpитеpiiЪ ouiнroBaння знaнь i
вмiнь стyдентiв

+ +

5. Iнфopмaцiйне зaбезпечення
6. l Зaбезпеченiсть стyлентiв пiлpу-тникaми'
I{aBЧaЛЬI{ими пoсiбникaМи, Щo мiстяться у
влaснiй бiблioтецi (o/o вiд пoтpеб)

100 r00

6.2 Спiввiднoll]ення пoсa.цкoвих мiсшь y
BЛaсниХ ЧиTaЛЬниx зaJIaХ Дo зaГaЛьнoГo
кoнTиtlГеt{Ty сTyДенTiв (% вiл пoтpеб)

5 5,4 + O 4

6.3 Зaбезпеченiсть ЧиTaЛЬних зaлiв фaхoвими
пеpioДичниМи BиДaнняМи 8 8

+
+

+
+

Bимoги згiднo нaкaзY iД 13.06.2012 J\Ъ 689
I. Якicнi xapаI<mеpucmuкa nidzomoвкu фахiвцiв

1. Умoви зaбезпеченI{я Деp)I(aBнoТ гapaнтtt
якoстi вишroТ oсвiти
l. l .  Bикoнaння нaBЧaЛЬнoГo ПЛaнy зa
ПoкaзHикaми : пеpелi к нaBЧaЛЬ}l их,цисциплiн,
Гoдини, фopми кoнтpoлro. %o

100 100

1.2. Пiдвищення квaлiфiкauiТ BикЛaДaЧlB
пoстiйнoгo скЛaДy зa oстaннi 5 poкiв,7o r00 100

1 .3. Чисельнiсть нayкoBo - пеДaгoгiчних
(пелaгoгiнних) пpauiвникiв. ruo oбслyгoByюTь
спецiaльнiсть i пpauroЮTЬ y нaBЧaJIЬнoMy
зaклa.цi Зa oснoBFIим мiсцем poбoти, якi
зaймaioться, B.цoскoFIaЛеFIняM нaBЧaJ'IЬнo
МеTo.циЧнoгo зaбезпеченЕIя, нayкoBиМи
дoслiдженняMи, пi.цгoтoвкoro пiлpуrникiв тa
нaBЧzlJIЬHиx пoсiбникiв. %о

100 t00

2. Pезyльтaти oсвiтньoТ Дiяльнoстi (рiвень
пi.цгoтoвки фaxiвuiв), не менtпе o%

2.l. Piвень знaнЬ стyлентiв з гyмaнiтapнoТ тa
сoцiaльнo _ екoнoмiчнoТ пiдгoтoвки:
2,|.1, Успirпнo викoнaнi КoHTрoЛЬHi зaв.цaння,
%

90 100 10

2.1,2' '  Якiснo викoнaнi кot{ТpoЛьt{i зaвДaння
(oцiнки нa к5> i ц4>\.Yo 50 96 46

2'2' Piвень знaнЬ стyлентiв З Пpиpo.цнo -
нaУкoвoТ (фyндaментaльнoil пiДгoтoвки :
2.2.|. Успitпнo викoнaнi кoнTрoЛЬHi зaвдaння'
%
2.2.2. Якiснo виконaнi кoнTрoЛЬнi зaвдaння
(oцiнки нa к5> i ц4>\. o/o

2.3 Piвень ЗнaнЬ стyлентiв зi спецiaтьнoТ
(фaxoвoТ) пiДгoтoвки:

Гoлoва кo.ц4iсil, О.О' Баpанoв
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2'з'|' Успirпнo викoнaнi кoнTpoЛЬнi зaв.цaння,
%

90 100 10

2.З.2. Якiснo виконaнi кorrTpoЛЬlli зaв.цaння
(oцiнки нa к5> i ц4>\'o/o

50 66 t6

3' opгaнiзaцiя нaукoвoТ poбoти
3.1. Haявнiсть y стpyктypi нaвЧaЛЬнoГo ЗaкЛa.цy
}IaУкoBих пiдpoздiлiв

+ т

3.2' Учaсть стyлентiв y нayкoвiй poбoтi
(нayкoвa рoбoтa нa кaфелpaх Тa B
лaбopaтopiях. yнaсть B нayкoBих кoнфеpеншiях.
кol{кypсaх, BисTaBкaх, пpoфiльних oлiмпiaДaх
тorшo)

+

Bимoги згiднo нaказv вi! 30.12.2015 p. J{b l l87
].Tеxнoлoziчнi вшмozu

щo d o'uаmep iш,tь нo-meхнiчнozo з сtб ез n еченItя
ocвimнbot diяльнocmi.у cфepi вl|щot ocвimu

l. Зaбезпеченiсть пpимiщеннями ДЛЯ
ПpoBе.цеI{ня нaBчaЛЬних ЗaнятЬ Ta кol{ТрoЛЬниХ

зaхoдiв (кв.метpiв нa o'цнy oсoбy .цЛя
фaктиннoгo кoнTинГенТy стyлентiв Ta
зaяBЛенoГo oбсягy з yрaХyBalrняМ нaBчaння зa
змiнaми)

1 А Z 3 +21,6

2. Зaбезпеченiсть МуЛЬTиМеД,iйним
oблa.цнaнняМ .цЛя oДHoчaсI{oГo BикopисTaння B
нaBЧaJIьниХ ayДиTopiях (мiнiмaльний вiДсoтoк
кiлькoстi ay.циTopiй)

30 30

3. Haявнiсть сoцlanЬнo.пoбyтoвoТ
iнфpaстpyкТуpи:
3.l. бiблioтеки, у ТoMу чисЛi читaльнoГo зaЛy + +

3'2. пyнктiB хapЧУBaн}Iя + +
3.3. aктoвoГo Чи кoнцеpTнoГo зaЛУ + +
3.4. спopтиBI{oГo зaЛу + +
3.5' стaдioну тalaбo сПopTиBних мaйДaнчикtв + +
3.6. MедичI{oГo ПyF{кTу + +
4, Зaбезпеченiсть здoбувaчiв вищoТ oсвiти
ГypTo}киTкoМ (МlнlMaлЬIlии BlДсoToк ПoТDеoи )

70 100 +30

5. Зaбезпеченiсть кoмп'ютepниMи poбoними
мiсцями. лaбopaтopiями. пoлiгoнaми.
oблaДнaнняМ, yсТaТкyBaнняМ" неoбxiдниМ дЛя
BикoнaI{ня нaвЧaЛЬниx плaнiв

т +

2. T eхн oл о z iч н i в ttlvto е u

що d o н o в ч Lц I' н o.м е mo d u ч н o z o з сt б е з n e ч е I| It я

ocвimнbol diяльнocmi v cфepi вulцoi ocвimu
l. HaявнiстЬ oписY oсвiтньoТ пpoГpaМи + +

2. Haявнiсть нaBчilЛЬнoГo ПЛaну Ta
ПoяснюBitЛьнoТ зaписки .IIo FIЬoГo

+ +

+ +
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4. Haявнiсть кoМПЛексy нaBЧaЛЬнo.
МеTo.цичнoгo зaбезпечення 3 кo)кнoТ нaвчaльнoТ
дисциплiни нaBчaЛЬнoГo ПЛaЕ{Y

+ +

5. HaявнiсTЬ ПpoГpaми пpaкTичнoТ пiдгoтoвки'
poбoчих пpoГpaм пpaкТик

+ +

6. Зaбезпеченiсть стyлентiв нaBчaJIЬниМи
мaтеpiaлaми з кo)кнoТ нaвчaльнoТ дисциплiни
нaBчaЛЬI{oгo ПЛaнy

+ +

7. Haявнiсть МеТoДиЧних мaтеpiaлiв ДЛЯ
t]poBе.це}rня aтестaцiТ здoбyвaчiв

+ +

3. Tехнолoziчнi вшмozu
щodo iн фopмоцiЙнozo забeзnечен ня

ocвimньoi diяльнocmi у cфеpi вuщo.i ocвimu
l. Зaбезпеченiсть бiблioтеки вiтчизняниМи Тa
зaкoр,цoнниMи фaхoвими пеpioдинними
виДaнняMи вiдпoвiднoгo aбo спopiлненoгo
пpoфiлю' в ToМy числi B еЛrкTpoннoмy вигляДi

5 8 +3

2. HaявнiсTЬ ДoсTyпy.цo бaз .цaних пеpioдинниx
I{ayкoвиХ Bи.цaнЬ aнглiйськoto МoBo}o
вiдпoвiДнoгo aбo спopiдненoгo пpoфiлro
(.Цопyскaсться спiльне кopисTyBaння бaзaми
кiлькoмa зaкЛa.цaми oсвiти)

+ +

3. Haявнiсть oфiuiйнoгo веб-сaйтy зaкЛaДy
oсвiти, I{a якoмy poзмiшенa oснoBнa
iнфopмauiя Пpo Йoгo дiяльнiсть (стpyктypa.
лiцензiТ Ta сеpтифiкaти Пpo aкpеДитaЦiю.
oсвiтня/oсв iтн ьo-н ayкo вalвиДaв ничaJ
aтестaцiйнa (нayкoвих кaлpiв) дiяльнiсть.
нaвчaльнi тa нayкoвi сТpyкTypнi пiлpoзлiли тa
Тх скЛa,ц' пеpелiк нaBчaJIЬHих Дисциплiн"
ПpaBиЛa пpийoмy, кoнТaкТнa iнфopмaцiя)

4' Haявнiсть rЛекTpoнHoгo pесyрсy ЗaкЛaДy
oсвiти, якиil мiстить }IaBЧaЛьнo.метo.цичнi
мaтеpiaли з }IaBчaЛЬниx Дисциплiн
нaBчaЛьFIoГo ПЛaнy, B ToМy числi в системi
ДистaнцiйнoГo нaBчaI{ня (мiнiмaльний вiдсoтoк
нaвчilЛЬних Дисци плiн)

60 100 4О

Гoлoвa кoмiсiТ

Члени кoмiсiТ:

pекTop ДBHЗ
деpжaвний те

Т:1
.цoце[lТ,,ц.T.н. Бapaнoв o. o.

пpoфесop..ц.T.H. Гpигopoв o. B.

пpoфесop,.ц. Т. H. Boлoшин B. С.

;ъ\  чУ

ft}"ь;
'%#x

Гoлoва кo',vlicii. О.О. Баpqнoв
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Дoдaтoк A
PезyльтaТИ eксПеpтнoТ пepевipки ЗaПиIIIкoBих зЕIaнЬ сTyДrHTaми спецiaльнoстi

Гoлoвa кoмiсii

Члени кoмiсiТ:

pеКTop ДBFIЗ <Пpиaзoвський

.Л пpoфесop, Д.T.H. Гpигopoв o.B.
/ )

пpoфесop, Д.T. н. Boлorшин B. С

.F
ДoценТ, .ц.T. FI. Бapaнoв o.o.

I  lpиклaдHa MеxaHiкa спецiaл lзa iя (8.05L)50204| <Oбpoбкa Mет €LПlB зa сПецTеxнoЛoГlяМи))
Лb

ДисЦиплiнa
IJJифр i нaзвa
спецiальностi Гpynа

Кiлькi
стЬ
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